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1 Aspectos Metodológicos  

 

 

O período natalino de fim de ano encerra a data comemorativa de maior destaque nas 

vendas do ano para o comércio varejista. É a época de os consumidores correrem às lojas para 

fazer compras. Por isso, o IPDC, juntamente com a FECOMÉRCIO RN, realizou uma pesquisa 

na cidade de Mossoró, buscando identificar quais as intenções de compras para esta data. 

A pesquisa teve por objetivo verificar junto ao consumidor local de Mossoró, seu 

possível comportamento durante o período que antecede o final do ano. Dessa forma a pesquisa 

proporcionará aos analistas de mercado, comerciantes, empreendedores e aos meios de 

comunicação social, as tendências do mercado que servem como fonte de informações do 

negócio local, no que se refere às necessidades e expectativas dos consumidores. 

Foi utilizada uma amostra aleatória autoponderada de 601 pessoas do município de 

Mossoró, aplicada durante os dias 03 e 05 de novembro, distribuída em bairros da área urbana da 

cidade de acordo com repartição proporcional da população com 18 anos e mais de idade 

registrada no Censo Demográfico de 2010, realizado pelo IBGE. 

A técnica aplicada foi a de pesquisa quantitativa por amostragem. A forma de coleta de 

dados foi a de entrevista pessoal individual aplicada com base em questionário estruturado 

desenvolvido pelo IPDC-Fecomércio/RN. O universo foi o de homens e mulheres maiores de 18 

anos. Para um índice de confiabilidade de 95% a margem de erro estimada em 3,5 pontos 

percentuais para mais ou para menos.  

Foram aplicadas perguntas fechadas e abertas, de únicas e múltiplas respostas (percentual 

superior a 100%). Os dados foram processados eletronicamente, e receberam tratamento 

estatístico. 
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2 Principais Resultados 

 

Destino do 13º salário 

Uma das conclusões da pesquisa é que a maior parte dos consumidores mossoroenses que 

recebem décimo terceiro salário irá destiná-lo para o pagamento de dívidas. Conforme a 

pesquisa, 44,8% dos entrevistados afirmaram que utilizarão o benefício para pagar ou quitar 

pendências já contraídas. Para 22,2%, o dinheiro extra será para fazer as compras de Natal, ou 

seja, indica que muitos mossoroenses não querem começar o ano com dívidas e pretendem pagar 

as compras de final do ano com os recursos próprios recebidos do 13º salário. Já 17,2% vai 

utilizar o benefício para aplicação financeira do tipo poupança ou outro investimento qualquer; 

8,6% vai guardar para pagar compromissos em janeiro, a exemplo de matrícula, material escolar 

e impostos. O décimo terceiro salário também será utilizado para férias (1,1%). Outros 7,9% dos 

mossoroensses entrevistados não sabem ainda o que fazer com o dinheiro extra. 

Intenções de Compras 

Na pesquisa verificou-se que 76,5% dos consumidores mossoroenses desejam comprar 

algum produto neste período que antecede o fim do ano.  

Sendo assim, os itens de vestuário lideram a preferência entre aqueles que almejam 

adquirir produtos (81,5% das respostas múltiplas). Em seguida, as opções escolhidas são: 

calçados (39,1%), brinquedos (5,9%), móveis e decoração (5,7%) e eletrodomésticos (5,7%). 

Logo após aparecem aparelhos eletrônicos e celulares (4,8%), que a cada ano ganha mais 

preferência das pessoas. A tendência é que esses produtos possam figurar cada vez mais entre os 

mais pretendidos nas compras para o Natal. Os perfumes (4,6%) também aparecem como opção 

dos entrevistados, seguidos por material de construção (2,8%), produtos de beleza e cuidados 

pessoais (1,1%), relógios e jóias (1,1%), material esportivo (0,2%), alimentos (0,2%), livros 

(0,2%) e outros produtos (0,2%). O Natal é a época de oportunidades para todas as categorias de 

produtos. Os produtos tradicionais dividem espaço com as novidades tecnológicas etc. 
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Verificou-se ainda que grande parte dos entrevistados não tem dia certo para fazer suas 

compras. A maior preferência fica para quinze dias antes do natal (33,8%), um mês antes (32%) 

e na semana que antecede o natal (27,2%). 

O comércio de rua será o principal provedor das vendas de Natal na cidade de Mossoró, 

62,3% dos entrevistados afirmam que farão compras neste local. Os que pretendem fazer 

compras tanto nos shoppings como nos comércios de rua aparecem em segundo lugar nas 

preferências (26,8% dos entrevistados), seguidos pelos que pretendem fazer compras 

exclusivamente nos shoppings centers (10,2%). Apesar de uma parcela significativa de 

entrevistados afirmar que comprarão nos shoppings, pode se perceber que o comércio de rua 

domina o favoritismo dos consumidores, o que mostra que os mossoroense neste Natal serão 

adepto das formas tradicionais de compras.  

Com relação aos valores que pretendem gastar com compras neste fim de ano, pouco 

mais de um terço (38,2%) dos entrevistados irá desembolsar entre R$ 200,01 e R$ 500,00; 23,6% 

entre R$ 500,01 e R$ 1.000,00; e 16,8% entre R$ 50,01 e R$ 200,00. A faixa de valores acima de 

R$ 1.000,00 totaliza 16,8% da intenção das pessoas. O menor percentual foi registrado para 

valores até R$ 50,00 (0,7%). Com base nessas faixas de valores é possível inferir que os 

consumidores mossoroenses gastarão, em média, R$ 392,87 neste fim de ano, com compras.  

Como forma de pagamento, à vista em dinheiro se destaca: 59% dos entrevistados irão 

optar por essa forma, 36,9% usarão o cartão de crédito na modalidade parcelada para aquisição 

dos produtos. Cartão de crédito em única parcela responderá por 2,3% das compras. À vista 

através do cartão de débito (1,5%) e carnê de crediário (0,2%) também apareceram como opções. 

Essas foram às escolhas mais citadas, o que demonstra que parte dos consumidores buscará 

condições de compra compatíveis com sua renda optando pelo parcelamento e outros que 

preferirão o pagamento à vista.  

 Os consumidores mossoroenses apontaram quais são os requisitos mais importantes na 

hora da decisão da compra. O bom atendimento foi o mais citado, por 43,3% dos entrevistados, 

seguido de promoção, com 39,9%, e descontos, com 30,6%. Mas todos os condicionantes foram 

lembrados desde facilidades na forma de pagamento, qualidade dos produtos, variedades de 

produtos, divulgação, sorteio de prêmios, brindes, estacionamentos, bebedouros nas lojas, 

climatização, juros baixos até fidelizar clientes.  

http://aquiacontece.com.br/
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Pretensões de viajar 

Além das compras de Natal e fim de ano, a data movimenta também o setor turístico já 

que concentra o recesso e férias de final de ano, fazendo com que as viagens se intensifiquem.  

Questionamos acerca de viagens que o entrevistado poderia realizar durante o período 

entre Natal e Ano Novo, 39,8% dos consumidores mossoroenses anseiam viajar durante as férias 

de fim de ano, enquanto 60,2% não viajarão. Dos que afirmaram que irão viajar no período, 

46,2% pretendem visitar o litoral do RN, em segundo lugar está outro estado do país, com 34% e 

em terceiro aqueles que têm intenção de visitar outros municípios do interior do RN, com 19,8% 

das respostas.  

Sete em cada dez (70,9%) dos respondentes disseram que utilizarão carro para chegar ao 

destino desejado, seguido dos que esperam viajar de ônibus, com 8,5% das indicações. Taxí e 

avião ocupam a terceira e quarta opção, com 6,1%, respectivamente, moto, 5,7% e demais 

respostas não atingiram percentuais relevantes. 

Comparação de gastos 

Para 36,9% dos entrevistados mossoroenses, os gastos com suas compras neste final de 

ano irão diminuir, no que se refere ao ano anterior. Contudo, 35,6% dos respondentes afirmaram 

que suas compras neste fim de ano, em referência ao ano passado, irão aumentar. Além disso, 

25,6% dos entrevistados acreditam que os gastos com compras para este fim de ano irão ser 

iguais ao ano anterior. 

 

 
Esses e outros resultados podem ser vistos ao longo do relatório. 
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3 Análise Gráfica 

 

Destino do 13º Salário 

 

Gráfico 1 – O (a) Sr. (a) recebe décimo terceiro salário? 

 
 

 

Gráfico 2 – O que o (a) senhor (a) pretende fazer com o dinheiro do décimo - terceiro 

salário? (Múltipla resposta) 
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Intenções de Compras 
 

Gráfico 3 – O (a) Sr. (a) pretende fazer compras durante o período que antecede o fim 

do ano?    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1 – Que tipo de produto (s) o senhor pretende comprar durante o período de fim 

de ano? (Múltipla resposta) 

Itens % 
Vestuário 81,5% 

Calçados 39,1% 

Brinquedos 5,9% 

Móveis e decoração 5,7% 

Eletrodomésticos 5,7% 

Eletrônicos e celulares 4,8% 

Perfumes 4,6% 

Material de Construção 2,8% 

Beleza e cuidados pessoais 1,1% 

Relógios/jóias  1,1% 

Material esportivo 0,2% 

Outros 0,2% 

Alimentos 0,2% 

Livros 0,2% 

Não sabe ainda 1,5% 
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Gráfico 4 – Quanto o (a) Sr. (a) pretende gastar com compras neste período de fim de 

ano? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gráfico 5 – Qual a forma de pagamento que o (a) Sr.(a) deseja utilizar? 
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Gráfico 6 – Onde o (a) Sr. (a)  pretende fazer as compras?     

 
 

 

  

 

Gráfico 7 – Quando irá realizar as compras?    
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Gráfico 8 – O (a) Sr. (a) pretende fazer pesquisa de preço? 

 

  

Tabela 2 – Em sua opinião, o que as lojas poderiam fazer para atrair mais clientes? 

(Múltipla resposta) 
 

Fatores para atrair mais clientes % 

Bom atendimento 43,3% 

Promoção 39,9% 

Descontos 30,6% 

Facilidades na forma de pagamento 7,2% 

Qualidade dos produtos 6,7% 

Variedade 6,3% 

Divulgação 3,3% 

Baixar preços 2,3% 

Sorteio de Prêmios 1,5% 

Brindes temáticos 0,7% 

Mais estacionamentos 0,3% 

Bebedouros nas lojas 0,2% 

Climatizar as lojas 0,2% 

Diminuir os juros 0,2% 

Fidelizar clientes 0,2% 

Gelágua nas lojas 0,2% 

Outros 2,5% 

Nenhum 0,2% 

Não sabe 0,8% 

 



 

 12 

 

 

 

Pretensões de viajar 

 

Gráfico 9 – O (a) Sr.(a) pretende viajar durante esse fim de ano? 

 
 

 

 

Gráfico 10 – Qual o destino? 
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Gráfico 11 – Qual o meio de transporte utilizado para viajar? 

 

  

Comparação de gastos 

 

Gráfico 12 - O (s) seu (s) gasto (s) com presentes para o fim deste ano em comparação 

com ano passado irá?    
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Perfil dos Consumidores 

 

Gráfico 13 – Sexo. 

 
 

 

Gráfico 14 – Faixa etária. 
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Gráfico 15 – Escolaridade. 
 

 

 

 

Gráfico 16  – Renda. 
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