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Comportamento de consumo e o impacto
para o comércio eletrônico no Dia dos Namorados



Os relacionamentos³

Analisando os dois principais perfis



44% Estão namorando

43% Estão casados

8% Estão noivos

5% Estão em um relacionamento casual

As compras a prazo aumentaram 1,6% em 2018

Em 2019, 62% dos internautas estão em algum tipo de relacionamento

O impacto da data no comércio em 20181

a data movimentou no varejo

R$ 15,6 Bi 2,2%
aumento das vendas no varejo

Dia dos
Namorados

Em 2018, houve um aumento de vendas no
Dia dos Namorados de 4% no e-commerce²

R$ 1,77 
bilhões em faturamento

R$ 464,00
ticket Médio

3,8 milhões
de pedidos

Casados
Uma vez que conhecem mais seus
parceiros, acabam se planejando

menos para a data

Namorados
Por conhecerem menos seus parceiros, 

eles pesquisam mais e buscam
diversificar os presentes

https://ghfly.com/?utm_source=infografico-dia-dos-namorados-2019&utm_medium=referral&utm_campaign=dia-dos-namorados-2019


Pretensão de compra no Dia dos Namorados4

dos namorados pretendem presentear

57%
dos casados pretendem presentear

49%



42% 81%Lojas físicas

38% 44%Google

35% 38%E-commerce

10% 35%Facebook e Instagram

9% 35%YouTube

4% 13%Em revistas / Tv

Os namorados buscam mais e em mais canais5

Casados Namoradosx

10% 9%Dia dos Namorados

18% 11%1 dia antes

22% 17%1 semana antes

18% 21%15 dias antes

22% 21%1 mês antes

10% 21%Mais de 1 mês antes

Os namorados são mais planejados, já os casados deixam para fazer as pesquisas na 
última hora6

Casados Namoradosx

Quando eles fazem a compra7

10% Dia dos Namorados

22% 1 dia antes

31% 1 semana antes

17% 15 dia antes

11% 1 mês antes

9% Mais de 1 mês antes

8% Smartphones/Celulares

9% Eletrônicos

15% Joia/viagem/jantar

16% Perfumes/cosméticos/maquiagens

25% Roupas/calçados/acessórios

27% Chocolates e/ou flores

O que eles pretendem comprar8





Os casais não se sentem representados nas mídias9



�

64% dos casais não se sentem representados nas mídias ou 
prefeririam que houvesse maior diversidade na comunicação 

Como os casais gostariam de ser representados10

Gostariam de maior diversidade na comunicação

69%

32% Casais heterossexuais 

24% Casais de idades diferentes

21% Casais de etnias diferentes

13% Casais homossexuais

10% Casais transsexuais

Fontes:
1 Confederação Nacional de Dirigentes de lojas 

2 WebShoppers 39 - Ebit

3 Google Survey, 400 respondentes, Se você está em um relacionamento, em qual das situações abaixo você se encaixa?

4 Google Survey, 400 respondentes; “Você pretende presentear seu(sua) parceiro (a) no Dia dos namorados em 2019? e Onde você pretende comprar o(s) presente(s) 

de Dia dos Namorados? ”

5 Google Survey, 400 respondentes, “Onde você costuma *pesquisar* pelo presente de Dia dos Namorados”

6 Google Survey, 400 respondentes, “Quando você costuma *pesquisar* pelo presente do Dia dos Namorados?”

7 Google Survey, 400 respondentes, “Quando você costuma *comprar* o presente do Dia dos Namorados?”

8 Google Survey, 400 respondentes,“O que você pretende comprar de presente no dia dos namorados?”

9 Google Survey, 400 respondentes, “De acordo com sua opção sexual, você se sente representado pelos casais divulgados nas mídias hoje em dia (em

programas de TV, filmes, séries e novelas)?

10 Google Survey, 400 respondentes, “Que tipo de casal(is) você gostaria de ver representado nas comunicações de Dia dos Namorados?”

Fale com um especialista

Quer entender como tornar suas campanhas
mais eficazes em datas específicas?

Converse com um de nossos especialistas e descubra como podemos ajudar você a melhorar sua performance
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Bruno Corrêa
Creative Coordinator - GhFly

“Um bom criativo não é simplesmente estético, bonito, atraente , com excelente 
acabamento, uma diagramação impecável ou uma brilhante ideia, isso é o mínimo 
que as peças gráficas devem apresentar, mas sua maior representatividade é 
passar com clareza as informações planejadas, alinhada com planejamento de 
mídia e objetivos determinados.

Todo criativo carrega o peso de refletir toda estratégia criada e planejada com fim 
de obter resultados, ou seja, peça chave que conecta a marca ao usuário que com-
pete com outros diversos criativos e imagens divertidas.

O estudo de persona é a engrenagem primordial para estabelecemos como vamos 
impactá-lo de forma efetiva, entendendo o seu momento de jornada de compra, 
proporcionando identificação com seu life style e tom de voz necessário, propor-
cionando um elo entre consumidor e marca.

Enfim, um criativo bom é funcional, gera o impacto necessário para alcançar um 
objetivo planejado.”
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