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Com a proximidade da mais importante data de 
vendas para o varejo brasileiro, empresários de 
comércio e serviços de diversos segmentos já se 
preparam para receber milhões de consumidores em 
busca dos presentes de Natal, itens de decoração e 
de uma infinidade de outros produtos associados às 
festividades. 

Embora ao longo de 2018 a recuperação da atividade 
econômica tenha ocorrido de forma mais lenta do 
que o esperado1 e o consumo das famílias ainda se 
mantenha em níveis relativamente baixos, a tradição 
do Natal parece reafirmar sua importância sob toda 
essa conjuntura desfavorável: de acordo com pesquisa 
conduzida pelo SPC Brasil e pela Confederação Nacional 
de Dirigentes lojistas (CNDL), 110,1 milhões de pessoas 

deverão ir às compras para presentear terceiros no 
período, com o potencial de movimentar na economia 
cerca de 53,5 bilhões de reais. 

Os objetivos do estudo incluem mapear a intenção 
de compras para presentear terceiros, identificar as 
características dos presentes, a quantidade média 
adquirida, o ticket médio esperado, as formas de 
pagamento mais comuns e os locais de compra 
preferidos. 

A pesquisa ouviu 761 casos em um primeiro 
levantamento para identificar o percentual de pessoas 
com intenção de comprar presentes no Natal. Em 
seguida, continuaram a responder o questionário 607 
casos que tinham a intenção de comprar presente no 
Natal. 

110,1 MILHÕES DE PESSOAS DEVEM IR ÀS COMPRAS 
NESTE NATAL. DATA PODE MOVIMENTAR R$ 53,5 
BILHÕES EM VENDAS 

1	 O	Banco	Central,	em	seu	boletim	Focus	de	19/10/2018,	estima	que	o	crescimento	do	PIB	seja	de	apenas	1,34%	este	ano.
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Pretendem presentear alguém 
neste Natal. Estima-se que 
110,1 milhões de brasileiros 
devam ir às compras

Número médio de presentes 
que os consumidores 
pretendem comprar

Pretendem 
pagar as 

compras à vista

Pretendem fazer 
pesquisa de preço 
para economizar, 
principalmente 
pela internet

NATAL 2018
72% 

PRINCIPAIS PRESENTEADOS:

57% 48% 46%

Filhos Maridos/
esposas

Mães

4
presentes

56% 

57% 85% 

A estimativa é que a data 
movimente cerca de 
53,5 bilhões de reais 

na economia

Dos que compraram 
presente em 2017 

acreditam que os preços 
estão mais caros este ano

Roupas 55%

Calçados 32%

Perfumes/cosméticos 31%

Brinquedos 30%

Acessórios 19 %

Livros 14%

ITENS MAIS 
PROCURADOS PARA 
PRESENTEAR TERCEIROS: 

Lojas de departamento 42%

Lojas online 40%

Shopping center 34%

Lojas de rua/bairro 30%

Shopping popular 23%

PRINCIPAIS LOCAIS 
DE COMPRA: 
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INTENÇÃO DE 
COMPRAS PARA 

O NATAL 2018
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Não se trata apenas de consumismo: presentear, 
durante o Natal, tem grande significado social e 
simbólico, seja pela expressão de um gesto de afeto ou 
em virtude de uma convenção social, para muitos trata-
se da oportunidade de reafirmar laços e de manifestar 
a importância que certas pessoas têm em suas vidas. 

Em 2018, a pesquisa indica que 71,7% dos entrevistados 
pretendem dar presentes de Natal, sobretudo na 
Classe A/B (82,7%), ao passo em que apenas 9,5% não 
o farão (aumentando para 11,5% na Classe C/D/E) e 
18,7% não se decidiram. Assim, Estima-se que 110,1 
milhões de brasileiros devam ir às compras. 73,0% dos 
entrevistados garantem ter comprado presentes de 
Natal para terceiros no ano passado, enquanto 20,8% 
não compraram.

Para os que disseram que não pretendem comprar 
presentes em 2018, as razões envolvem o fato de não 
gostar/não ter o costume (25,7%), bem como estar 
desempregado (23,3%), não ter dinheiro (16,7%) e 
estar endividado (16,6%). 

Em média, os consumidores pretendem adquirir quatro 
presentes (4,4). O ticket médio – ou seja, o valor a ser 

gasto com cada presente de Natal – corresponde a R$ 
115,90, sendo maior entre os homens (R$ 136,51). 
Porém, é preciso destacar que 32,9% ainda não 
definiram o valor. De todo modo, é possível estimar 
que o Natal deva injetar aproximadamente R$ 53,5 
bilhões na economia.

Em sua maioria, os familiares serão os mais 
presenteados – principalmente os filhos (as) (56,7%, 
aumentando para 77,0% na faixa etária de 35 a 54 
anos), marido/esposa (48,0%, aumentando para 54,5% 
entre os homens), as mães (46,2%, aumentando para 
52,8% entre as mulheres e 66,0% entre os mais jovens) 
e irmãos/irmãs (24,3%, aumentando para 34,9% entre 
as mulheres e 32,8% entre os mais jovens). 

Os itens mais visados para os presentes são roupas 
(54,7%), calçados (32,4%), perfumes/cosméticos 
(31,1%, aumentando para 37,0% entre as mulheres), 
brinquedos em geral (30,0%, com queda de 12,9 
p.p em relação a 2017, chegando a 35,1% entre as 
mulheres), acessórios (19,2%, aumentando para 23,3% 
entre as mulheres) e livros (14,0%, aumentando para 
21,6% na Classe A/B). 

CONSUMIDORES PRETENDEM ADQUIRIR CERCA DE 
QUATRO PRESENTES. TICKET MÉDIO POR ITEM SERÁ 
DE R$ 116
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Roupas

Calçados

Perfumes ou outros cosméticos

Brinquedos em geral

Acessórios (cintos, bolsas, relógios, bijuterias)

Livros

Celular/smartphone

Vale presente

Joias/semijoias

Jogos, videogames

Dinheiro

Bebidas (vinhos, espumantes, whiskys e etc.)

Eletrônicos (aparelho TV, DVD, câmera digital, som, etc.)

Eletrodomésticos (geladeira, fogão, máquina de lavar, 
secadora, micro-ondas, cafeteira, etc.)

Tablet

Viagem

Computador/notebook

Outros

Não sei

55%

31%

19%

12%

9%

9%

6%

5%

2%

32%

30%

14%

10%

9%

6%

6%

3%

2%

10%

PRODUTOS/ITENS	QUE	PRETENDE	COMPRAR 
PARA PRESENTEAR OUTRAS PESSOAS

“É notável que tantas pessoas afirmem ter a intenção 
de comprar presentes mesmo em meio a um período 
marcado por baixo crescimento da economia, 
achatamento da renda e altos índices de desemprego, 
com muitas famílias lutando para manter em dia as 
contas básicas. Isso apenas comprova a força do Natal 

na cultura brasileira: os presentes não são tudo, mas 
inegavelmente são parte importante do ritual nesta 
noite de celebração em família – mesmo que, para 
alguns, só seja possível adquirir uma lembrancinha ou 
outro item de custo mais baixo.” – ressalta a economista 
chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauti.

6



Em geral, a maior parte dos consumidores que 
presentearam no último ano pretende gastar a mesma 
quantia nas compras de Natal deste ano em relação 
a 2017 (29,8%), enquanto 27,3% garantem que vão 
gastar mais, 22,2% querem gastar menos e 20,7% 
ainda não se decidiram. Considerando apenas os 
que intencionam ampliar os gastos em 2018, 29,1% 
querem dar um presente melhor, enquanto 24,8% 
argumentam que os preços subiram e os presentes 

estão mais caros, 21,6% economizaram ao longo do 
ano (aumentando para 33,5% entre as mulheres) e 
17,4% vão usar o 13º salário para fazer compras. 

Em contrapartida, quem pretende gastar menos 
argumenta situação financeira ruim/orçamento 
apertado (34,4%), a intenção de economizar (30,3%), 
o fato de ter outras prioridades de compra, como casa, 
carro etc (14,0%) e estar desempregado (11,9%). 

56%	DOS	QUE	COMPRARAM	PRESENTES	EM	2017	
CONSIDERAM QUE O PREÇOS ESTÃO MAIS CAROS 
ESTE ANO

Vou dar um presente melhor 29%

Os preços subiram/ 
presentes estão mais caros 25%

Economizei ao longo do ano 22%

Vou usar o meu 13º salário 
para fazer compras 17%

Vou dar mais presentes 14%

Vou dividir em várias parcelas 10%

Melhoria de salário 10%

Estabilidade no emprego 5%

O momento da economia 
brasileira é favorável 3%

Situação financeira ruim/ 
orçamento apertado 34%

Para economizar 30%

Tenho outras prioridades de compra  
(casa, carro, etc.) 14%

Estou desempregado(a) 12%

Estou endividado(a) 12%

Tive redução salarial/da renda mensal 11%

Irei presentear menos pessoas este ano 10%

Não consegui juntar/economizar dinheiro 9%

O presente que pretendo comprar é mais 
barato do que o presente do ano passado 5%

Tenho medo de perder o emprego 1%

Outro motivo 3%

POR QUE PRETENDE 
GASTAR MAIS 
NO NATAL DE 2018

POR QUE PRETENDE 
GASTAR MENOS 
NO NATAL DE 2018
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Considerando aqueles para quem os entrevistados 
darão os presentes mais caros, a primeira colocação 
fica com os filhos (as) (26,9%, aumentando para 
34,2% entre as mulheres e 35,9% na faixa etária de 35 
a 54 anos), seguidos dos maridos / esposas (19,4%, 
aumentando para 28,2% entre os homens) e das mães 
(14,4%, aumentando para 22,9% entre os mais jovens).

Na avaliação de mais da metade dos consumidores, 
os preços dos itens a serem comprados estão mais 
caros este ano (55,9%, aumentando para 63,7% entre 
os homens), enquanto 27,8% pensam que estão na 
mesma faixa de preço, 9,9% não sabem dizer e 6,4% 
dizem que estão mais baratos. 

“O consumidor tem a impressão de que os presentes 
estarão mais caros e isso está relacionado aos reflexos 
da crise: sobretudo o desemprego elevado e a queda 
do poder de compra das famílias. A sensação é de que 
o dinheiro no bolso não será suficiente para dar conta 

das despesas e das compras para o Natal. Mesmo com a 
inflação oficial dos últimos 12 meses, medida pelo IPCA, 
em 4,53% - ou seja, dentro da meta de 4,5% estipulada 
pelo governo – os preços ainda permanecem em 
patamar elevado em comparação ao período anterior 
à crise, e a renda do consumidor não acompanhou este 
movimento” explica Marcela Kawauti.

Dessa forma, a pesquisa mostra que o consumidor 
estará disposto buscar as melhores ofertas: 85,4% 
afirmam que farão pesquisa de preço para economizar, 
enquanto somente 8,5% não farão (aumentando para 
17,4% entre os mais velhos e 14,2% na Classe A/B) 
e 6,1% ainda não sabem. Dentre aqueles que vão 

pesquisar, 66,8% farão isso em sites e aplicativos 
de lojas (com queda 9,1 de p. p. em relação a 2017), 
49,0% em lojas de rua (aumentando para 57,0% entre 
as mulheres e 52,4% na Classe C/D/E), 46,6% em lojas 
de shopping e 38,1% em aplicativos de ofertas (com 
aumento de 10,8 p.p. em relação a 2017). 

85% 
AFIRMAM	QUE 
FARÃO	PESQUISA 
DE PREÇO PARA 
ECONOMIZAR
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Reforçando a necessidade de busca de melhores 
ofertas, percebe-se, entre os principais fatores a serem 
levados em conta na hora de comprar os presentes: 
a qualidade (20,7%), a promoção/desconto (20,2%, 
com aumento de 7,1 p.p. em relação a 2017), o perfil 
do presenteado (17,4%, com queda de 11,0 p.p. em 
relação a 2017) e o preço do presente (17,0%, com 
aumento de 7,6 p.p. em relação a 2017). 

Considerando as características que mais pesam na 
escolha do local de compra dos presentes, seis em cada 
dez mencionam o preço (66,8%, com aumento de 8,8 
p. p. em relação a 2017), ao passo em que 59,4% levam 
em conta as ofertas e promoções (com aumento de 
8,9 p. p. em relação a 2017), 31,2% citam a diversidade 
dos produtos e 22,5% falam no atendimento. 

Sites e aplicativos 
de lojas

Lojas 
de rua

Lojas de 
shopping

Aplicativos 
de ofertas

Com 
conhecidos

Outros meios

67%

49% 47%

38%

7%
1%

ONDE COSTUMA REALIZAR PESQUISA DE PREÇOS
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No que diz respeito à forma de pagamento, a mais 
comum será a modalidade à vista (56,9%, aumentando 
para 61,0% na Classe C/D/E). Neste caso, 39,5% 
optarão pelo pagamento em dinheiro (aumentando 
para 47,6% entre os mais jovens e 46,0% na Classe 
C/D/E), enquanto 15,6% escolherão o cartão de débito. 

Outros 40,2%, por sua vez, vão preferir a modalidade 
de crédito (aumentando para 54,3% na Classe A/B), 
sendo que 26,0% correspondem ao cartão de crédito 
parcelado (aumentando para 35,1% na Classe A/B) 
e 10,5% correspondem ao cartão de crédito à vista 
(aumentando para 18,2% na Classe A/B). 

MAIS DA METADE PAGARÁ OS PRESENTES À VISTA

PRINCIPAL	FORMA	DE	PAGAMENTO	DOS	PRESENTES

MODALIDADES À VISTA (TOTAL) 57%

Dinheiro 39%

Cartão de débito 16%

Boleto bancário em uma única parcela 2%

NÃO SEI/NÃO DECIDI AINDA 3%

MODALIDADES DE CRÉDITO (TOTAL) 40%

Cartão de crédito (parcelado) 26%

Cartão de crédito (à vista, parcela 
única a pagar na data do vencimento) 10%

Cartão da própria loja (parcelado) 2%

Crediário/carnê (parcelado) 1%

Cartão da própria loja (à vista, parcela 
única a pagar na data do vencimento) 1%
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Entre os consumidores que pretendem fazer compras 
parceladas, o número médio será entre quatro e cinco 
prestações (4,5), o que significa que essas pessoas 
estarão pagando as compras de Natal pelo menos até o 
mês de abril de 2019. 

A fim de justificar a escolha do parcelamento, 54,5% 
garantem agir desta forma para ter condições de 
comprar todos os presentes, enquanto 29,3% preferem 
parcelar para garantir sobras de dinheiro nas finanças 
(aumentando para 43,9% na Classe A/B) e 25,2% 
argumentam que assim podem comprar presentes 
melhores. 

Para o educador financeiro do SPC Brasil e do Portal Meu 
Bolso Feliz, José Vignoli, comprar e pagar à vista ainda 
é a melhor opção: “O ideal é que o consumidor não 
faça dívidas com o Natal, pois é sempre bom lembrar 

que o início de ano traz despesas altas e acaba pesando 
no orçamento das famílias. Embora o apelo emocional 
desta data seja compreensível, a pessoa deve fazer 
as contas e respeitar os próprios limites financeiros. 
Se a opção for mesmo o pagamento parcelado, então 
a prestação não pode comprometer o pagamento 
das contas mensais básicas. Do contrário, é grande a 
chance de o consumidor já começar o ano estando 
inadimplente e correndo o risco de ser negativado”. 

Tendo em vista os locais de compra dos presentes, 
os mais mencionados são as lojas de departamento 
(41,8%), a Internet/lojas online (39,9%, aumentando 
para 54,0% na Classe A/B), o Shopping Center (33,7%, 
aumentando para 42,3% na Classe A/B), as lojas de 
rua/bairro (30,4%, aumentando para 36,2% entre as 
mulheres) e o Shopping popular (23,1%, com aumento 
de 10,1 p.p. em relação a 2017). 

LOCAL QUE PRETENDE REALIZAR AS COMPRAS

Lojas de departamento

Internet/lojas on line

Shopping Center

Lojas de rua/bairro

Shopping popular

Revendedores de cosméticos Natura, Avon, etc.

Comércio ambulante (camelô)

Outlets

Galeria comercial

Supermercados/hipermercados

Sacoleiras

Em outros lugares

Não sei/não decidi ainda

42%

23%

9%

34%

10%

4%

40%

10%

8%

30%

9%

1%

8%
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Em média, as pessoas que farão as compras pela 
internet irão adquirir 54,0% dos presentes desta forma 
(aumentando para 57,7% entre os homens), sendo 
possível notar que 74,8% desses consumidores farão 
pelo menos metade de suas compras neste canal de 
compra.

Finalmente, os sites e aplicativos mais mencionados 
para as aquisições virtuais são os sites de lojas varejistas 
nacionais (75,3%, aumentando para 85,6% na Classe 
A/B), os sites de classificados de compra e venda de 
produtos novos ou usados (26,6%, aumentando para 
33,1% entre os homens e 38,8% entre os mais jovens), 
os sites de ofertas e descontos (21,8%) e os sites 
internacionais (15,7%). 

“Esses dados ressaltam a força crescente dos canais 
de venda pela internet: a Ebit2 estima que em todo 
o ano de 2018 sejam feitos 120 milhões de pedidos 
virtuais pelos brasileiros, o que representa alta de 
8% em relação ao ano anterior. Além disso, somente 
no primeiro semestre deste ano, 27,4 milhões de 
consumidores fizeram ao menos uma aquisição 

online, sendo que 4,5 milhões eram estreantes neste 
segmento. Ou seja, cada vez mais as pessoas aderem 
a esses mecanismos de compra, devido a fatores como 
a praticidade, a possibilidade de comparar preços e a 
enorme diversidade de produtos disponíveis” – destaca 
o presidente da Confederação Nacional de Dirigentes 
Lojistas, José César da Costa. 

ENTRE OS QUE PRETENDEM 
FAZER	SUAS	COMPRAS 

PELA INTERNET,  
75% IRÃO ADQUIRIR 

PELO MENOS METADE DOS 
PRESENTES	DESTA	FORMA.

2	 WebShoppers	38.	Disponível	em:	https://www.ebit.com.br/webshoppers	
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CONCLUSÕES

INTENÇÃO DE COMPRAS PARA O NATAL 2018

 » 71,7% dos entrevistados pretendem dar presentes de Natal a amigos, conhecidos ou familiares, ao passo em que 
apenas 9,5% não o farão e 18,7% não se decidiram. Estima-se que 110,1 milhões de brasileiros devam comprar 
presentes para terceiros. 

 » Em média, os consumidores pretendem adquirir quatro presentes para dar a outras pessoas. O ticket médio 
corresponde a R$ 115,90 por presente. Porém, 32,9% ainda não definiram o valor. 

 » É possível estimar que o Natal deva injetar aproximadamente R$ 53,5 bilhões na economia.

 » Em sua maioria os familiares serão os mais presenteados – principalmente os filhos (as) (56,7%), marido/esposa 
(48,0%), as mães (46,2%) e irmãos/irmãs (24,3%).

 » Os itens mais visados para os presentes são roupas (54,7%), calçados (32,4%), perfumes/cosméticos (31,1%), 
brinquedos em geral (30,0%), acessórios (19,2%) e livros (14,0%). 

 » Entre os que realizaram compras na data do último ano, 29,8% pretendem gastar a mesma quantia nas compras 
de Natal deste ano em relação a 2017, enquanto 27,3% garantem que vão gastar mais, 22,2% querem gastar 
menos e 20,7% ainda não se decidiram. 

 » Considerando aqueles para quem os entrevistados darão os presentes mais caros, a primeira colocação fica com 
os filhos (as) (26,9%), seguidos dos maridos/esposas (19,4%) e das mães (14,4%). 

 » Entre os que realizaram compras em 2017, 55,9% acreditam que os preços dos itens a serem comprados estão 
mais caros este ano, enquanto 27,8% pensam que estão na mesma faixa de preço, 9,9% não sabem dizer e 6,4% 
dizem que estão mais baratos. 

 » 85,4% afirmam que farão pesquisa de preço para economizar.

 » Dentre aqueles que vão pesquisar 66,8% farão isso em sites e aplicativos de lojas, 49,0% em lojas de rua, 46,6% 
em lojas de shopping e 38,1% em aplicativos de ofertas. 

 » No que diz respeito à forma de pagamento, a mais comum será a modalidade à vista (56,9%). Neste caso, 39,5% 
optarão pelo pagamento em dinheiro, enquanto 15,6% escolherão o cartão de débito. 

 » Tendo em vista os locais de compra dos presentes, os mais mencionados são as lojas de departamento (41,8%), 
a Internet/lojas online (39,9%), o Shopping Center (33,7%), as lojas de rua/bairro (30,4%) e o Shopping popular 
(23,1%). 

 » Os sites e aplicativos mais mencionados para as aquisições na internet são os sites de lojas varejistas nacionais 
(75,3%), os sites de classificados de compra e venda de produtos novos ou usados (26,6%), os sites de ofertas e 
descontos (21,8%) e os sites internacionais (15,7%). 
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METODOLOGIA 

PÚBLICO-ALVO MÉTODO DE COLETA
TAMANHO AMOSTRAL 

DA PESQUISA
DATA DE COLETA 

DOS DADOS

 Consumidores das 
27 capitais brasileiras, 
homens e mulheres, 
com idade igual ou 

maior a 18 anos, 
de todas as classes 

econômicas (excluindo 
analfabetos) e que 

pretendem comprar 
presentes para o Natal.

Pesquisa realizada 
via web e pós-

ponderada por sexo, 
idade, estado, renda e 

escolaridade.

761 casos em um 
primeiro levantamento 

para identificar o 
percentual de pessoas 

com intenção de 
comprar presentes 

no Natal. Em 
seguida, continuaram 

a responder o 
questionário 607 casos, 
que tinham a intenção 
de comprar presente 
no Natal. Resultando, 
respectivamente, em 
margem de erro no 

geral de 3,5 p.p e 4,0 
p.p para um intervalo 
de confiança a 95%.

01 a 07 de outubro 
de 2018.
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