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a principal razão o cenário econômico
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INTRODUÇÃO

Natal de 2016 deve movimentar 50 bilhões de reais com a
compra de presentes. Projeção é de que quase 108 milhões
de pessoas irão às compras, com ticket médio de R$ 466 por
consumidor
Todos os anos o Natal reafirma seu lugar como a principal data comemorativa no calendário de todos os
brasileiros e, a despeito das dificuldades econômicas e do cenário de recessão, milhões de pessoas irão às
compras para presentear familiares e amigos. Em 2016, a pesquisa “Intenção de compras para o Natal 2016”,
conduzida pelo SPC Brasil e Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), mostra que serão mais de
100 milhões de consumidores em busca de presentes em todo o país.
Gostar e ter o hábito de presentear, além da importância deste gesto, são os fatores que mais justificam o
comportamento do consumidor neste período; por outro lado, o estudo também mostra que os efeitos da
crise impõem restrições: aqueles que não vão presentear argumentam que a prioridade, este ano, é pagar
dívidas.
A pesquisa traz um mapeamento detalhado das intenções de consumo do brasileiro, identificando os produtos
que serão mais comprados, a quantidade de itens adquiridos, ticket médio, as formas de pagamento e os
locais de compra preferidos, além de investigar os fatores que mais influenciam na escolha dos presentes.
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INTENÇÃO DE COMPRAS DE
PRESENTES PARA TERCEIROS

Sete em cada dez pretendem comprar presentes. Priorizar o
pagamento de dívidas é a principal justificativa para os que não
irão comprar
No Natal de 2015, sete em cada dez entrevistados ouvidos na pesquisa garantem ter presenteado outras
pessoas (73,4%), sobretudo na faixa etária superior a 35 anos e os pertencentes à Classe A/B (85,6%),
representando um total estimado de 109,3 milhões de consumidores. Se as previsões se confirmarem, o Natal
de 2016 terá um resultado de vendas semelhante: 72,2% dos entrevistados afirmaram pretender comprar
presentes este ano, aumentando para 77,7% na Classe A/B.
Este percentual representa um potencial de 107,6 milhões de
consumidores indo às compras, podendo este número ser

INTENÇÃO EM PRESENTEAR
NO NATAL DE 2016

ainda maior, tendo em vista que 20,4% das pessoas ouvidas

72,2%

ainda não decidiram se vão presentear – equivalendo a 30,4
milhões de indecisos/possíveis compradores. Por outro
lado, 7,4% dos brasileiros já resolveram que não irão comprar

7,4%

presentes – com percentual maior entre os que pertencem à

20,4%

Classe C/D/E (8,5%).
Sim

Não

Não sei
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Ao justificarem a decisão de presentear, 53,3% dizem que gostam, e se trata de um costume (aumentando
para 59,8% na Classe A/B), enquanto 35,6% consideram um gesto importante (aumentando para 38,6%
entre as mulheres e 37,7% na Classe C/D/E).
Em contrapartida, quem decidiu não presentear este ano garante que a razão principal é o fato de estar
endividado e ter de priorizar o pagamento de dívidas: 23,3%, aumentando para 33,8% entre as mulheres.
Ao mesmo tempo, essas pessoas também dizem que não gostam de presentear/não têm o costume (20,6%),
estão desempregadas (13,0%) e não têm dinheiro (12,4%).
A pesquisa indica que não houve alterações em relação a 2015, nos primeiros lugares do ranking daqueles que
serão presenteados neste Natal: assim como no ano passado, os filhos serão os mais presenteados (57,0%,
com aumento de 10,3 p.p em relação a 2015), sobretudo entre os mais velhos (76,3%) e os pertencentes à
Classe A/B (73,8%).
Em seguida, os mais mencionados são os maridos/esposas (45,9%, aumentando para 58,1% entre os homens
e 56,6% na Classe A/B) e as mães (45,2%, com aumento de 10,2 p.p em relação a 2015), principalmente entre
as mulheres (51,5%).
Estima-se que cada entrevistado compre, em média, 4,24 presentes, com resultado ainda mais expressivo
entre as pessoas mais velhas (5,1) e da Classe A/B (5,3). Além disso, três em cada dez brasileiros que vão
presentear demonstram a intenção de adquirir cinco ou mais presentes (32,2%), sobretudo na Classe A/B
(38,0%). Por outro lado, 12,4% pretendem comprar apenas um item, com aumento de 4,9 p.p em relação a
2015.
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Considerando apenas os entrevistados que sabem quanto irão gastar
com cada presente, a pesquisa indica que o ticket médio dos presentes
neste Natal será de R$ 109,81 (contra R$ 106,94 em 2015), aumentando
entre os homens (R$ 136,06) e os pertencentes à Classe A/B (R$
130,26). Após uma redução significativa em 2015, quando apresentou
queda real de 22,0% na comparação com 2014, observa-se que o ticket
médio recuou em relação ao do ano anterior. No entanto, quando é

O ticket médio
dos presentes neste
Natal será de

R$ 110,00

considerada a inflação do período, o resultado indica que houve queda
real de 5,3% em relação ao ticket médio de 2015.
Levando em conta o número médio de itens que serão adquiridos, é possível dizer que o gasto total por
pessoa corresponderá a R$ 465,59, movimentando em torno de 50 bilhões de reais em presentes no Natal
de 2016.
Ainda no que diz respeito ao número de itens adquiridos, o estudo indica que 29,0% pretendem comprar a
mesma quantidade do ano passado, sobretudo os homens (34,5%) e os pertencentes à Classe A/B (36,6%).
Outros 28,7% pretendem comprar menos (com aumento de 5,9 p.p em relação a 2015), principalmente
no caso das mulheres (35,4%) e dos que pertencem à Classe C/D/E (31,5%), enquanto 18,8% informam a
intenção de comprar mais presentes (aumentando para 22,9% entre os homens e 30,5% na Classe A/B).
Ao responderem se pretendem gastar mais ou gastar menos do que em 2015 nas compras feitas para o Natal
deste ano, quatro em cada dez pessoas (40,3%, aumentando para 49,6% entre as mulheres e 45,9% na Classe
C/D/E) garantem que pretendem reduzir os valores – com percentual que se manteve estável em relação ao
ano passado (41,2%). A principal justificativa é a vontade de economizar (25,4%, com crescimento de 13,2
p.p. em relação a 2015), com destaque para as mulheres (31,0%). Em segundo lugar aparece o desemprego,
mencionado por 13,9%, seguido pelo fato de ter outras prioridades, como a compra de carro ou casa (12,1%).
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Ao mesmo tempo, 21,1% demonstram a intenção de gastar a mesma quantia (com redução de 5,6 p.p em
relação a 2015), enquanto 21,7% pretendem gastar mais (com aumento de 7,3 p.p em relação a 2015),
principalmente os homens (25,3%), pessoas mais velhas (28,6%) e da Classe A/B (37,3%). Dentre estes,
a principal justificativa é o aumento dos preços (26,4%), além do maior número de pessoas a serem
presenteadas (19,0%, com crescimento de 9,2 p.p em relação a 2015) e do fato de dar presentes melhores
(14,8%).
Como visto, este ano há mais consumidores dispostos a presentear mais pessoas, ainda que tenha diminuído
o percentual daqueles que garantem ter economizado ao longo do ano para comprar presentes nesta
época (9,0%, com redução de 12,9 p.p em relação a 2015). Ao mesmo tempo, observa-se que aumentou o
percentual daqueles que darão um presente melhor/mais presentes, mesmo considerando a renda igual à
de 2015 (14,8%,).
A percepção de seis em cada dez brasileiros ouvidos na pesquisa é de que este ano os preços dos presentes
estão mais caros (65,4%, com redução de 8,9 p.p em relação a 2015), sendo a principal razão atribuída ao
cenário econômico difícil e menos favorável (40,4%), seguida do aumento da inflação (32,3%, com redução
de 14,5 p.p em relação a 2015). Para 15,7% dos entrevistados, os valores estão na mesma faixa (aumentando
para 21,3% entre os homens) e apenas 8,3% acreditam que os preços caíram frente ao ano passado (com
aumento de 4,8 p.p em relação a 2015).

65%

A percepção de
é de que este ano

os preços dos
presentes estão
mais caros
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Presentes com maior intenção de compra são roupas,
brinquedos e calçados. 85% pretendem fazer pesquisa de
preços antes das compras
As roupas permanecem na primeira posição do ranking de produtos que os consumidores
pretendem comprar para presentear neste Natal, havendo uma queda na comparação com o ano
passado (60,1%, com queda de 7,1 p.p em relação a 2015), sobretudo entre os pertencentes à
Classe A/B (70,9%). Em seguida estão os brinquedos (41,6%, com aumento de 9,9 p.p em relação
a 2015), os calçados (34,7%, aumentando para 42,8% na Classe A/B) e os perfumes/cosméticos
(30,3%, aumentando para 36,5% entre as mulheres).

PRODUTOS QUE PRETENDE COMPRAR PARA PRESENTEAR
RESPOSTAS (RM)

2015

2016

Roupas

67,2%

60,1%

Brinquedos em geral

31,7%

41,6%

Calçados

37,0%

34,7%

Perfumes ou outros cosméticos

27,7%

30,3%

Acessórios (cintos, bolsas, bijouterias etc)

19,8%

20,7%

Celular/smartphone

13,9%

17,6%

Livros

18,8%

17,0%

Jóias/semijóias

6,1%

10,9%

Jogos, videogames

9,0%

9,7%

Vale presente

4,6%

9,7%

CDs/DVDs

5,3%

6,8%

Dinheiro

5,3%

5,7%

Eletrônicos (aparelho TV, DVD, som, etc)

4,4%

4,8%

Os filhos (22,3%) receberão o presente mais caro, principalmente entre as mulheres (28,1%) e os pertencentes
à Classe C/D/E (25,3%). Na sequência, são mencionados os cônjuges (17,4%, aumentando para 28,1% entre os
homens e 27,8% na Classe A/B), o próprio entrevistado (12,3%, aumentando para 15,5% entre as mulheres) e
as mães (10,4%). Além disso, observa-se que 22,3% estão indecisos em relação a qual presenteado irá ganhar
o presente mais caro (com aumento de 7,9 p.p em relação a 2015).
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Na hora de comprar o presente, o perfil do presenteado é o principal fator a ser considerado
(27,8%, com queda de 18,1 p.p em relação a 2015), principalmente para as consumidoras (31,2%) e
os pertencentes à Classe A/B (38,9%). Em seguida, são levados em conta o desejo do presenteado
(17,1%) e promoções/descontos (16,7%, com aumento de 11,9 p.p).
O pagamento à vista será o meio preferido pela maioria dos entrevistados ouvidos (56,9%), seja em
dinheiro (48,2%, com aumento de 5,9 p.p em relação a 2015), seja no cartão de débito (8,7%). Por
outro lado, praticamente quatro em cada dez entrevistados garantem que vão optar pelo pagamento
com o cartão de crédito (39,4%), seja ele parcelado (28,2%) ou em única parcela (11,2%). É válido
destacar a preferência dos consumidores da Classe C/D/E pelo pagamento em dinheiro (55,3%),
enquanto na Classe A/B é mais comum o pagamento no cartão de crédito parcelado (44,8%).

PRINCIPAL FORMA DE PAGAMENTO PARA AS COMPRAS DOS PRESENTES
2,0%
2,0%
9,0%
10,0%

2,7%
1,0%
12,1%
13,6%

27,0%
27,7%

2,9%
0,9%
8,7%
11,2%
28,2%

Não sei
Outros
Cartão de débito

50,0%

42,3%

48,2%

Cartão de crédito à vista
Cartão de crédito parcelado
Dinheiro

2014

2015

2016

Considerando apenas aqueles que irão parcelar as compras de Natal, o número médio de prestações
corresponde a 4,6, aumentando para 5,5 entre os mais velhos. Isso significa que parte das aquisições feitas
durante o período do Natal terminará de ser paga entre os meses de abril e maio de 2017.
Oito em cada dez brasileiros ouvidos na pesquisa afirmam que
farão pesquisa de preço antes de comprar seus presentes
(85,3%), percentual que cresce à medida que aumenta a idade
dos entrevistados (94,1% entre os mais velhos). Para o educador
financeiro do Portal Meu Bolso Feliz, José Vignoli, a pesquisa de
preços é uma estratégia eficiente, da qual o consumidor não deve
abrir mão, sobretudo em datas como o Natal: “Com o crescimento
da inflação ao longo de 2015 e 2016, houve reajuste de preços
em diversos setores. As diferenças de um estabelecimento para
outro podem ser consideráveis, o que reforça a importância de
fazer uma boa sondagem antes de fechar a compra. Desse modo
o consumidor encontra melhores ofertas e faz o dinheiro render

“Com o crescimento da
inflação ao longo de 2015
e 2016, houve reajuste
de preços em diversos
setores. As diferenças
de um estabelecimento
para outro podem ser
consideráveis, o que
reforça a importância de
fazer uma boa sondagem
antes de fechar a compra.”

mais, podendo presentear mais pessoas ou mesmo economizar”.
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Assim como no ano anterior, o preço é o fator que mais influencia na escolha do ponto de vendas
(51,6%, com queda de 13,0 p.p em relação a 2015), principalmente entre os homens (56,2%). Ao
mesmo tempo, os entrevistados também citaram as ofertas e promoções (42,7%, com aumento de
22 p.p em relação a 2015), e a diversidade de produtos (33,3%, com queda de 6,3 p.p em relação
a 2015).
A importância de oferecer oportunidades atraentes aos consumidores fica evidente quando se
consideram os fatores que motivariam alguém a entrar numa loja para as compras de Natal:
50,5% mencionam as promoções e descontos (com queda de 26,2 p.p em relação a 2015), seguidas
do preço (49,1%) e variedade de produtos (32,5%). Vale destacar ainda o aumento no percentual
de consumidores que se dizem motivados a entrar numa loja devido ao atendimento (20,7%, com
crescimento de 11,9 p.p em relação a 2015) e às vitrines atrativas (10,9%, com aumento de 7,0 p.p
em relação a 2015).

FATORES QUE MOTIVARIAM A ENTRAR NUMA LOJA PARA AS COMPRAS DE NATAL
RESPOSTAS (RM)

2015

2016

Promoções e descontos

76,7%

50,5%

Preço

49,7%

49,1%

Variedade de produtos

22,1%

32,5%

Ter o que procuro/
necessito

10,5%

25,9%

Qualidade dos produtos

37,2%

24,3%

Atendimento do vendedor

8,8%

20,7%

Facilidade em formas
de pagamento

20,7%

14,7%

Vitrine atrativa

3,9%

10,9%

Marca

6,5%

6,7%

Disponibilidade de
estacionamento

2,7%

4,7%

Brindes temáticos

2,8%

3,7%

Sorteio de prêmios

5,4%

2,0%

os homens e 47,2% na Classe A/B) e das lojas de

Outros

0,4%

0,0%

departamento (25,1%, aumentando para 41,9% na

Não sai para comprar/
não é quem compra

0,5%

1,2%

No que diz respeito aos locais de compra, os mais
mencionados, a exemplo do ano anterior, são os
shopping centers (40,7%, com queda de 9,7 p.p em
relação a 2015), principalmente entre os homens
(49,3%) e na Classe A/B (48,2%), além da Internet/
lojas virtuais (32,3%, aumentando para 44,6% entre

Classe A/B).
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32% dos entrevistados pretendem fazer a maior parte das
compras de Natal pela internet
Para três em cada dez consumidores, a maior parte das compras para o Natal de 2016 será feita via comércio
eletrônico, com resultado estável em relação ao ano passado (30,3%). Neste caso, os locais preferidos pelo
consumidor são os sites de lojas de empresas varejistas (70,7%, aumentando para 86,0% na Classe A/B),
além das Lojas virtuais de roupas, calçados e acessórios (34,7%, com aumento de 9,5 p.p em relação a
2015), principalmente entre as mulheres (46,8%), e dos sites de compra e venda (28,1%). Sites de venda
de roupas, compras coletivas e de grupos de desconto apresentaram crescimento quando comparado com
2015, em contrapartida, os sites internacionais mostram queda acentuada na preferência do consumidor, na
comparação com o ano passado (0,1%, com diminuição de 5,0 p.p em relação a 2015).
Considerando apenas os entrevistados que têm intenção de comprar presentes pela Internet, a pesquisa
mostra que este canal responderá, em média, por 51,4% das compras, sendo superior entre aqueles das
classes A/B (58,4%). O número de entrevistados que comprará todos os presentes pela internet chega a
14,4% em 2016 (com aumento de 6,4 p.p em relação a 2015).
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Apesar das dificuldades que caracterizam o atual cenário econômico, como a alta da inflação e o aumento do
desemprego, a pesquisa indica que o Natal de 2016 deverá movimentar grandes somas em todo o país, em
inúmeros setores. Esta é uma excelente ocasião para comerciantes e lojistas recuperarem parte das perdas
que tiveram ao longo do ano, em virtude dos efeitos da recessão.
Os brasileiros, de modo geral, gostam de presentear, e a
pesquisa mostra que a tradição do Natal se impõe, mesmo
diante da crise. Mesmo assim, 85,0% das pessoas ouvidas farão
pesquisa em busca de melhores oportunidades, pois não há
como desconsiderar a piora no poder de compra das famílias e
as restrições no orçamento.
Além disso, 61,0% dos consumidores pretendem gastar menos
ou, a mesma quantia que no ano passado, principalmente com
o objetivo de economizar.
A fim de sair na frente e obter bons resultados, o empresário
deve investir nas estratégias de venda, como mix de produtos,

A pesquisa indica que
o Natal de 2016 deverá
movimentar grandes
somas em todo o país, em
inúmeros setores. Esta é
uma excelente ocasião
para comerciantes e
lojistas recuperarem parte
das perdas que tiveram ao
longo do ano, em virtude
dos efeitos da recessão

preços atrativos e boas condições aos clientes.
Finalmente, vale deixar um alerta para todos os consumidores: antes de ir às compras, é fundamental
organizar as finanças pessoais e decidir qual será o orçamento dedicado às compras de Natal. Sempre que
possível, o ideal é pagar à vista, evitando o endividamento. Mas, caso seja preciso parcelar, é recomendável
restringir o número de prestações, para diminuir o impacto dessas compras no longo prazo.
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CONCLUSÕES

»» Em 2015, 73,4% garantem ter presenteado outras pessoas. Em 2016, 72,2% pretendem comprar
presentes. Esse percentual representa 107,6 milhões de consumidores indo às compras, número que
pode aumentar, já que 20,4% das pessoas que ainda não decidiram se vão presentear – equivalendo a
30,4 milhões de indecisos/potenciais compradores.
»» Os filhos serão os mais presenteados (57,0%), seguidos dos maridos/esposas (45,9%) e das mães (45,2%).
»» Cada pessoa deverá comprar, em média, 4,24 presentes, e considerando apenas os entrevistados que
sabem quanto irão gastar, o ticket médio será de R$ 109,81 por presente. Levando em conta a média
de itens que serão adquiridos, é possível dizer que o gasto total por pessoa corresponderá a R$ 466,
gerando movimentação estimada de 50 bilhões de reais em presentes no Natal de 2016.
»» 29,0% pretendem comprar a mesma quantidade de itens do ano passado. Outros 28,7% pretendem
comprar menos, enquanto 18,8% informam a intenção de comprar mais presentes .
»» 40,3% pretendem gastar menos do que em 2015 nas compras feitas com presentes para o Natal deste
ano. 21,1% demonstram a intenção de gastar a mesma quantia, enquanto 21,7% pretendem gastar mais.
»» Dentre aqueles que pretendem gastar mais, a principal justificativa é o aumento dos preços (26,4%),
além do maior número de pessoas a serem presenteadas (19,0%) e do fato de dar presentes melhores
(14,8%).
»» Considerando os consumidores que pretendem gastar menos, a principal justificativa é o desejo de
economizar (25,4%). Em segundo lugar aparece o desemprego, mencionado por 13,9%, seguido pelo
fato de ter outras prioridades, como a compra de carro ou casa (12,1%).
»» A percepção de 65,4% dos entrevistados ouvidos na pesquisa é de que este ano os preços dos presentes
estão mais caros, sendo a principal razão o cenário econômico difícil e menos favorável (40,4%), seguida
do aumento da inflação (32,3%).
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»» As roupas permanecem na primeira posição do ranking de produtos que os consumidores pretendem
comprar para presentear neste Natal (60,1%,), seguidas dos brinquedos (41,6%), dos calçados (34,7%) e
dos perfumes/cosméticos (30,3%).
»» Os filhos (22,3%) receberão o presente mais caro. Na sequência, são mencionados os cônjuges (17,4%),
o próprio entrevistado (12,3%) e as mães (10,4%).
»» 56,9% optarão pelo pagamento à vista, seja em dinheiro (48,2%,), seja no cartão de débito (8,7%). Outros
39,4% garantem que vão optar pelo pagamento com o cartão de crédito, seja ele parcelado (28,2%) ou
em única parcela (11,2%).
»» 85,3% afirmam que farão pesquisa de preço antes de comprar seus presentes.
»» O preço é o fator que mais influencia na escolha do ponto de vendas (51,6%), mas os consumidores
também estão bastante interessados em ofertas e promoções (42,7%), além da diversidade de produtos
(33,3%).
»» Dentre os fatores que motivariam alguém a entrar numa loja para as compras de Natal, 50,5%
mencionam as promoções e descontos, seguidas do preço (49,1%) e variedade de produtos (32,5%).
»» No que diz respeito aos locais de compra, os mais mencionados são os shopping centers (40,7%), além
da Internet/lojas virtuais (32,3%) e das lojas de departamento (25,1%).
»» Entre os consumidores que farão compras pela internet, os locais de compra preferidos são os sites de
lojas de empresas varejistas (70,7%), além das Lojas virtuais de roupas, calçados e acessórios (34,7%,) e
dos sites de compra e venda (28,1%).
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METODOLOGIA

Público-alvo: residentes nas 27 capitais brasileiras, com idade igual ou superior a 18 anos, ambos os
sexos e todas as classes sociais.

Método de coleta: pesquisa realizada via web e pós-ponderada de acordo com a representatividade da
população em cada uma das capitais, sexo, classe, escolaridade e idade.

Amostra da Pesquisa: 1.632 casos em um primeiro levantamento para identificar o percentual de
pessoas que pretendem ir às compras no Natal. Em um segundo momento, a partir de uma amostra
de 600 casos, foi investigado de forma detalhada o comportamento do consumo no Natal, gerando
respectivamente margem de erro, no geral, de 2,4 p.p e 4,0 p.p para um intervalo de confiança a 95%.

Data de coleta dos dados: 03 a 06 de outubro de 2016.
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