CDL informa que páscoa deve ficar em R$ 200 por
pessoa
21/03/2018

A Câmara de Dirigentes Lojistas do Rio Grande (CDL) informa que nesta Páscoa, 75% dos
clientes que percorrerão as lojas do Estado deverão ser mulheres. A informação é
baseada na pesquisa da Associação Gaúcha para Desenvolvimento do Varejo (AGV), para
conhecer a intenção de compras dos consumidores. Mais de 87% dos respondentes
pretende comprar algo, na média de R$ 50 por presente. O número de pessoas
presenteadas chama a atenção: 50,6% afirmou que pretende dar uma lembrança para
quatro ou mais pessoas e 23,5% para três. O gasto total com presentes deve ser em
torno de R$ 200.
Os participantes da pesquisa quando questionados o porquê optaram por comprar algo,
48,8% disseram que tem crianças na família e acham a data lúdica e 33% gostam de
presentear em datas especiais. O chocolate segue sendo a preferência para 80,5% dos
gaúchos, mas neste ano, para 24,4%, a opção será o meio amargo.
Brinquedos, roupas e jogos também foram citados como intenção de compras para
37,9%. Filhos, sobrinhos e afilhados lideram a lista de quem vai ganhar presente,
seguidos dos companheiros (as), com 46,9% de respostas. Cartão de crédito será a
opção de pagamento para 45,1% dos consumidores, seguidos de 34,1% em dinheiro e
30,5% no débito.
Para o presidente da AGV, Ricardo Diedrich, a data tem crescido cada vez mais para o
varejo. “Há e sempre haverá a tradição do chocolate, mas os presentes alternativos têm
aumentado muito a cada ano. Muita gente acaba comprando as duas coisas,
principalmente para as crianças”, comentou.
Já o presidente da CDL Rio Grande e 3º Vice Presidente da AGV, Gilberto Sequeira, a
pesquisa da AGV mostra de forma atualizada o crescente consumo e a procura pelo
tradicional chocolate e que simboliza tão bem essa época. " Também mostra o
crescimento na procura do chocolate meio amargo que traz muitos benefícios para a

saúde, provando assim um consumidor mais consciente" explica.

