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INTRODUÇÃO

O Natal é a festa mais importante do ano para a maioria dos brasileiros. Nem mesmo o agravamento 
da conjuntura econômica, a alta da inflação e a escalada dos índices de desemprego parecem ser 
capazes de frear o ímpeto dos consumidores que já pensam nos presentes e nas celebrações. 

A pesquisa ‘Intenção de Compra – Natal 2015’, conduzida pelo SPC Brasil e CNDL (Confederação 
Nacional de Dirigentes Lojistas), mostra que presentear é um hábito tão arraigado na cultura brasileira 
que beira à unanimidade: quase todos os entrevistados pretendem presentear alguém neste fim de 
ano. Além de mapear as intenções de compra, a pesquisa identifica as características dos produtos 
mais procurados, a quantidade adquirida, o valor do ticket médio, as formas de pagamento mais 
usuais e os locais de compra preferidos pelos consumidores.
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Nove entre dez pessoas ouvidas querem presentar neste Natal

Em 2015, nove entre dez pessoas ouvidas (93,3%) querem presentar, o que corresponde à estimativa 
de 136.935.768 consumidores em todo o país, com alta significativa de 6 pontos percentuais em 
relação à intenção do ano passado (87%). A principal justificativa tem a ver com a cultura da troca de 
presentes, mencionada por praticamente a metade dos que tem a intenção de comprar presentes: 
47,8% dizem que gostam, têm o costume de presentear (principalmente entre as mulheres, pessoas 
acima de 25 anos e das classes A/B). Ao mesmo tempo, também há os entrevistados que julgam ser 
importante o gesto de dar presentes (42,7%), principalmente homens (47,9%). 

Quem mais deverá receber presentes de Natal em 2015 são os filhos, citados por 46,7% dos 
entrevistados, desconsiderando aqueles que não pretendem presentear, com percentual ainda 
maior entre os consumidores da Classe A/B (58,8%, contra 42,1% na Classe C/D/E). Em seguida 
aparecem os cônjuges (42,6%), aumentando entre os homens (51,5%) e na Classe A/B (54,7%), as 
mães (35,0%, aumentando para 41,0% entre as mulheres) e os sobrinhos (19,4%, aumentando para 
26,7% entre as mulheres).

93,3% dos 
consumidores

querem presentear, 
o que corresponde 
aproximadamente 
a 137 milhões de 

brasileiros
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QUEM PRETENDE PRESENTEAR EM 2015

RM GERAL
SEXO IDADE CLASSE

Masculino Feminino De 18 a 
24 anos

De 25 a 
34 anos

De 35 a 
49 anos

50 anos 
ou mais A/B C/D/E

Filho(a) 46,7% 48,7% 44,8% 8,4% 32,4% 61,9% 63,3% 58,8% 42,1%

Marido/ 
Esposa 42,6% 51,5% 34,3% 11,2% 34,8% 51,1% 56,8% 54,7% 38,1%

Mãe 35,0% 28,6% 41,0% 36,7% 47,5% 41,1% 19,5% 30,5% 36,7%

Sobrinho(a) 19,4% 11,7% 26,7% 13,2% 23,4% 16,5% 22,1% 22,5% 18,2%

Irmão(ã) 18,7% 12,5% 24,5% 15,6% 24,9% 14,9% 19,0% 20,2% 18,1%

Pai 15,9% 13,5% 18,1% 23,4% 21,3% 16,0% 7,8% 15,4% 16,0%

Netos(as) 14,5% 15,9% 13,1% 1,4% 0,0% 2,3% 42,5% 27,8% 9,4%

Afilhado(a) 14,3% 9,6% 18,8% 14,4% 10,5% 16,9% 14,8% 17,5% 13,1%

Amigos 12,9% 8,1% 17,3% 13,5% 13,3% 9,2% 15,5% 15,0% 12,1%

Namorado(a) 11,9% 8,9% 14,8% 28,8% 19,7% 7,8% 1,3% 7,2% 13,8%

Sogro(a) 6,9% 5,1% 8,7% 6,9% 9,4% 9,9% 2,5% 6,2% 7,2%

Tio(a) 3,3% 1,7% 4,7% 2,9% 6,4% 2,8% 1,5% 3,4% 3,2%

Avô/Avó 2,8% 1,0% 4,4% 7,0% 5,1% 1,5% 0,0% 2,1% 3,0%

Primo(a) 2,5% 0,7% 4,2% 2,9% 2,4% 2,8% 2,0% 2,9% 2,3%

Enteados(as) 2,2% 1,5% 2,9% 2,4% 2,0% 2,8% 1,8% 3,7% 1,7%

Padrinhos/
madrinhas 2,1% 0,6% 3,6% 5,2% 1,6% 0,3% 2,7% 1,9% 2,2%

Professor(a) 0,5% 0,0% 1,0% 0,0% 0,0% 0,7% 0,9% 1,8% 0,0%

Outro 2,5% 1,0% 3,9% 1,7% 2,6% 1,0% 4,2% 3,3% 2,2%

Não sabe/
Não definiu 
ainda

10,2% 13,6% 7,0% 11,1% 10,8% 14,7% 5,4% 10,0% 10,3%
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Roupas serão o item mais procurado por quem pretende 
presentear

Em média, cada entrevistado (excluindo aqueles que não têm intenção de presentear) deverá 
comprar 4,5 presentes, já desconsiderando os respondentes que não sabem quantos presentes 
irão comprar, com resultados maiores observados entre as mulheres (5,0), as pessoas com 50 anos 
ou mais (5,4) e os pertencentes à Classe A/B (5,7). Na comparação com 2014, o número médio de 
presentes permanece praticamente o mesmo (4,3). 

Um terço dos entrevistados que vai presentear (33,0%) garante que pretende comprar a mesma 
quantidade de presentes em relação a 2014 (aumentando para 37,2% entre os homens), enquanto 
22,8% têm intenção de comprar menos (aumentando para 25,5% na Classe C/D/E) e 20,3% desejam 
aumentar a quantidade adquirida. Por outro lado, percebe-se que aumenta consideravelmente 
o percentual dos que pretendem comprar menos presentes, na comparação com o ano passado: 
11,8% em 2014, contra 22,8% em 2015. De maneira complementar, cai a proporção dos que desejam 
aumentar a quantidade adquirida: 32,0% em 2014, contra 20,3% em 2015.

Em 2015, praticamente sete em cada dez consumidores (67,2%), excluindo aqueles que não vão 
presentear, devem escolher roupas para dar de presente a terceiros. Em seguida vêm os calçados 
(37,0%), os brinquedos (31,7%, aumentando para 37,2% entre as mulheres), os perfumes e outros 
cosméticos (27,7%) e acessórios de moda (19,8%). O estudo indica que o valor médio dos presentes 
para terceiros gira em torno de R$ 106,94, aumentando para R$ 125,70 entre os homens e para R$ 
128,77 entre os pertencentes à Classe A/B.

Roupas são o presente 
escolhido pela maioria 

dos consumidores, 

67,2% 
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PRODUTOS QUE PRETENDEM COMPRAR PARA PRESENTEAR

RM 
PRINCIPAIS 
CITAÇÕES

GERAL
SEXO IDADE CLASSE

Masculino Feminino De 18 a 
24 anos

De 25 a 
34 anos

De 35 a 
49 anos

50 anos 
ou mais A/B C/D/E

Roupas 67,2% 64,6% 69,7% 67,5% 74,9% 68,1% 60,7% 68,9% 66,6%

Calçados 37,0% 38,6% 35,5% 36,6% 40,6% 43,7% 28,6% 36,7% 37,1%

Brinquedos em 
geral 31,7% 26,0% 37,2% 21,0% 33,9% 31,7% 35,7% 43,6% 27,3%

Perfumes 
ou outros 
cosméticos

27,7% 28,8% 26,7% 29,2% 31,5% 26,8% 24,9% 31,8% 26,2%

Acessórios 
(cintos, bolsas, 
bijouterias etc)

19,8% 16,4% 23,0% 28,0% 23,4% 13,0% 18,9% 18,2% 20,4%

Livros 18,8% 16,9% 20,6% 24,1% 15,9% 15,1% 21,6% 18,0% 19,1%

Celular/ 
Smartphone 13,9% 19,7% 8,5% 3,8% 20,7% 19,5% 9,2% 11,4% 14,9%

Jogos, 
videogames 9,0% 8,9% 9,2% 4,9% 14,5% 12,2% 4,2% 10,7% 8,4%

Jóias/semijóias 6,1% 8,4% 4,0% 2,5% 4,5% 8,5% 7,1% 5,8% 6,3%

CDs/DVDs 5,3% 5,3% 5,3% 4,1% 5,2% 5,9% 5,5% 4,3% 5,7%

Dinheiro 5,3% 7,2% 3,5% 2,7% 2,7% 4,2% 9,4% 13,7% 2,1%

Vale presente 4,6% 3,4% 5,8% 3,3% 2,7% 2,9% 8,4% 4,5% 4,7%

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

4,4% 5,6% 3,3% 2,2% 5,1% 3,1% 6,2% 5,1% 4,1%

Viagem 3,6% 2,6% 4,5% 4,0% 2,1% 2,8% 5,2% 4,5% 3,2%
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2014 2015

QUEDA REAL DE

22,00%125,22

106,94

Quando se fala em ticket médio, observa-se que aumentou drasticamente a quantidade de pessoas 
que ainda não sabem quanto pretendem gastar com presentes, em relação ao ano passado, o que 
sugere cautela por parte do consumidor: muitos estão preocupados com a situação econômica 
do país e com as próprias finanças, o que os deixa inseguros sobre quanto poderão investir nos 
presentes. Os indecisos em relação ao ticket médio eram 8,7% em 2014 e são 46,6% em 2015. 

Ainda sobre o valor médio dos presentes, é preciso dizer que o brasileiro que tem intenção de 
presentear vai gastar menos com cada presente, em termos reais. O ticket médio dos presentes em 
2015 corresponde a R$ 106,94, o que representa uma queda significativa quando comparado ao 
ticket médio de 2014, que foi de R$ 125,22. Em 2015, na comparação com 2014 a pesquisa aponta 
que haverá queda real (ou seja, já descontada a inflação) de 22,0% na quantia investida. 

Tal comportamento não surpreende, uma vez que o consumidor brasileiro enfrenta um ano de ajustes 
severos na economia. De acordo com o IBGE, apenas até o mês de agosto de 2015, o país registrava 
8,8 milhões de pessoas desempregadas, um aumento de 2 milhões de pessoas sem trabalho na 
comparação com o mesmo período do ano passado. Além disso, os trabalhadores empregados 
recebem cerca de 1,1% a menos (em termos reais) na comparação com o mesmo período de 2014.

Fato é que há menos pessoas trabalhando e dentre os que mantiveram seus empregos, os valores 
recebidos são menores, seja por conta da perda inflacionária, seja por conta dos salários menores 
oferecidos por conta da crise econômica. Desta forma, aliado à piora na confiança do consumidor 
decorrente deste quadro, há também uma menor injeção de dinheiro na economia advinda do 13º 
salário. Da mesma forma, também está mais difícil para o consumidor contar com as contratações 
típicas de final de ano. Em pesquisa recente, o SPC Brasil apurou que 9 em cada 10 empresários dos 
setores de varejo e serviços não pretendem contratar funcionários neste final de ano.

TICKET MÉDIO POR PRESENTE – COMPARATIVO 2014 X 2015
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Quatro em cada dez pessoas ouvidas (41,2%), desconsiderando os que não vão presentear, 
garantem que pretendem gastar menos em relação ao ano passado, sobretudo as mulheres (49,2%) 
e os pertencentes à Classe C/D/E (45,5%, contra 29,5% na Classe A/B). Ao mesmo tempo, uma em 
cada quatro pessoas pretende gastar a mesma quantia (26,7%), enquanto 14,4% têm a intenção 
de gastar mais, principalmente na Classe A/B (22,5%). Na comparação ano a ano, observa-se, mais 
uma vez, que os brasileiros parecem estar mais dispostos a frear os gastos: em 2014, 29,1% dos 
entrevistados diziam que queriam gastar menos, sendo que em 2015 o percentual é de 41,2%. 

Considerando apenas aqueles que vão presentear e que pretendem gastar mais em 2015, em 
relação ao ano passado, a principal justificativa é o aumento de preços (26,8%), mas também há os 
que afirmam ter poupado ao longo do ano (21,9%) e os que mencionam o 13º salário (16,2%). De 
qualquer forma, aumentaram expressivamente os entrevistados que apontam o aumento do custo 
dos presentes como o fator que os levará a gastar mais: 8,3% em 2014, contra 26,8% em 2015. 

Já entre os consumidores que vão presentear e pretendem gastar menos com os presentes de Natal, 
a razão principal é a alta da inflação/economia instável em 2015, mencionada por 25,9%. Além 
disso, o contexto econômico desfavorável do país sobressai em outras respostas: 14,7% dizem estar 
endividados (aumentando para 21,1% entre os homens), enquanto 12,8% estão desempregados, 
12,2% querem economizar e 10,2% se encontram em situação financeira ruim. 
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Mais uma vez, a comparação ano a ano revela que a conjuntura econômica limita o poder de compra 
dos brasileiros: aumentou expressivamente o percentual dos que mencionam a alta da inflação/
economia instável (25,9% em 2015, contra 1,8% em 2014) e a situação financeira ruim (10,2% em 
2015, contra 1,9% em 2014) como razões para gastar menos com presentes em 2015, desconsiderando 
os que não têm a intenção de presentear. A percepção de 74,3% dos consumidores é de que neste 
ano os presentes estão custando mais caro, sobretudo devido ao aumento da inflação (46,8%), 
ao cenário econômico difícil e menos favorável (38,1%, contra 13,6% em 2014) e à alta do dólar 
(8,7%, contra 1,9% em 2014). A percepção dos consumidores tem sido corroborada pelos dados 
econômicos. O IPCA, índice de inflação oficial divulgado pelo IBGE acumulou alta de 9,93% nos 
doze meses até outubro de 2015, muito acima da meta de 4,5% e o mais elevado resultado desde 
novembro de 2003 nesta base de comparação. Da mesma forma, a moeda americana se valorizou 
quase 50% desde o início de 2015 até o fechamento do mês de outubro.
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Maioria dos consumidores deseja pagar as compras de natal em 
dinheiro

Além de serem as pessoas mais presentadas neste Natal, os filhos também são os mais citados como 
os que receberão os itens mais caros (20,1%), seguidos dos cônjuges (19,4%, aumentando para 
30,1% entre os homens), o próprio entrevistado (13,2%) e as mães (11,5%). As compras serão pagas 
predominantemente em dinheiro (42,3%), principalmente na Classe C/D/E (47,1%, contra 29,5% 
na Classe A/B), mas também alcançaram percentuais expressivos o cartão de crédito parcelado 
(27,7%) e o cartão de crédito à vista (13,6%, contra 10% em 2014). O parcelamento, dentre aqueles 
que escolhem esta forma de pagamento, será feito em 4,8 vezes, em média (aumentando para 5,3 
entre os homens), o que significa que os consumidores estarão pagando as compras do Natal até 
meados de abril ou início de maio, se as compras forem feitas em dezembro. 

No momento de escolher o item a ser comprado, a maioria dos entrevistados garante levar em 
conta o perfil do presenteado (45,9%, aumentando para 51,6% entre as mulheres), seguido pelo 
desejo de quem ganhará o presente (21,0%) e pelo preço (11,2%). Para o educador financeiro do 
SPC Brasil e do portal Meu Bolso Feliz, José Vignoli, esse dado reforça a importância simbólica da 
data: ainda que haja a preocupação com a questão financeira, o custo parece ficar em segundo 
plano quando chega a hora de escolher, pois as pessoas estão realmente imbuídas do desejo de 
agradar ao presenteado. 

COMO PRETENDEM PAGAR AS COMPRAS

42,3% Predominantemente em dinheiro

27,7% Cartão de crédito parcelado

13,6% Cartão de crédito à vista

Entre os que 
pretendem parcelar, 

a média será de 

4,8 vezes 
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Preço 64,6%
Diversidade de produtos 39,6%
Localização 38,0%
Ofertas e promoções 20,7% 

PRINCIPAIS FATORES PARA A 
ESCOLHA DO ESTABELECIMENTO 
DE COMPRA:

Por outro lado, nada impede que os consumidores busquem as melhores condições de compra: 
oito em cada dez entrevistados (82,5%) afirmam que farão pesquisa de preço antes de adquirir 
os presentes, sobretudo na Classe C/D/E (84,8%). Os principais fatores para a escolha do 
estabelecimento de compra são o preço (64,6%, aumentando para 68,0% na Classe C/D/E), a 
diversidade de produtos (39,6%), a localização (38,0%, aumentando para 40,4% na Classe C/D/E) 
e as ofertas e promoções (20,7%). Já o que mais parece levar os consumidores a entrarem numa 
loja para realizar a compra são as promoções e descontos (76,7%), o preço (49,7%) e a qualidade 
(37,2%). 

José Vignoli acrescenta que essa é uma dica 
para todo o comércio: é fundamental oferecer 
condições atraentes neste Natal, no que diz 
respeito às ofertas. Com tantos consumidores 
inseguros sobre os rumos da economia e muitos 
deles dispostos a economizar, as lojas que 
apresentarem preço e condições de pagamento 
diferenciados tenderão a atrair mais a atenção 
dos clientes. Além disso, as vantagens precisam 
ser realistas, uma vez que a maioria fará pesquisas 
antes de comprar. 

11



30,3% 
dos entrevistados 
têm a intenção de 
fazer compras pela 

internet. Dentre esses, 
praticamente a metade 

dos presentes, em 
média, será adquirida 

em lojas virtuais: 

46,3%

LOCAIS PREFERIDOS PARA 
REALIZAR AS COMPRAS:

50,4% Shopping centers

30,8% Lojas de rua/bairro/exceto 
lojas de departamento

30,3% Internet/lojas virtuais

21,0% Lojas de departamento

Shopping center é local mais citado para adquirir os presentes 
de Natal, e três em cada dez consumidores comprarão pela 
internet

Para a economista chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauti, o comércio deve ficar atento a essa tendência: 
é preciso oferecer vantagens realmente atraentes, para que o consumidor se sinta estimulado e 
efetuar a compra, ainda mais sabendo que a internet é uma excelente ferramenta para pesquisa e 
comparação de preços. As lojas que investirem em mecanismos de desconto e preços convidativos 
terão mais chances de aumentar os resultados de venda neste Natal.

Metade da amostra (50,4%) menciona os shopping centers 
como local preferido pra concentrar a maior parte das 
compras de Natal, sobretudo entre os homens (55,3%) e os 
pertencentes à Classe A/B (57,8%). Em seguida aparecem as 
lojas de rua/bairro/exceto lojas de departamento (30,8%, 
aumentando para 34,5% na Classe C/D/E), a internet/lojas 
virtuais (30,3%, aumentando para 35,5% entre os homens 
e para 36,8% na Classe A/B) e as lojas de departamento 
(21,0%, aumentando para 28,5% na Classe A/B). 

Três em cada dez entrevistados (30,3%) têm a intenção de fazer compras pela internet. Dentre 
esses, praticamente a metade dos presentes, em média, será adquirida em lojas virtuais: 46,3% 
dos presentes destes entrevistados serão comprados via internet. Vale observar que este ano, 
entre os pertencentes à Classe C/D/E, 53,4% das pessoas pretendem comprar entre 20% e 50% 
dos presentes pela web. Os sites preferidos são os de empresas consolidadas, , citadas por 74,6%. 
Logo depois aparecem as lojas virtuais de roupas, calçados e acessórios (25,2%) e os sites de leilão 
(24,9%). 
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CONCLUSÕES

 » Nove em cada dez consumidores (93,3%) pretendem dar presentes este ano, sobretudo por que 
gostam, têm o costume de presentear (47,8%). 

 » Em média, cada entrevistado (excluindo aqueles que não têm intenção de presentear) deverá 
comprar 4,5 presentes, desconsiderando aqueles que ainda não decidiram quantos itens vão 
comprar. Na comparação com o ano passado, observa-se que aumentou significativamente a 
quantidade de consumidores dispostos a adquirir menos presentes: 11,8% em 2014, contra 
22,8% em 2015. 

 » O consumidor que vai presentear deve gastar, em média, R$ 106,94 com cada presente. Vale 
destacar que muitos entrevistados ainda não decidiram quanto pretendem gastar com os 
presentes, com alta expressiva em relação ao ano passado: 8,7% em 2014, contra 46,6% em 
2015. O percentual de indecisos indica que há muitos consumidores preocupados com a questão 
econômica, inseguros quanto aos gastos que seu orçamento permitirá. Ao lado disso, o estudo 
revela que quatro em cada dez pessoas ouvidas (41,2%) pretendem gastar menos em relação 
ao ano passado. 

 » Dentre os que têm a intenção de comprar presentes, quem pretende gastar menos cita a alta 
da inflação/economia instável em 2015 (25,9%) e o fato de estarem endividados (14,7%) ou 
desempregados (12,8%) como principais justificativas. A deterioração da conjuntura econômica 
transparece de forma inequívoca: em 2014 apenas 1,8% dos entrevistados citavam a alta da 
inflação/economia instável (contra 25,9% em 2015) e a proporção semelhante (1,9%) falava em 
situação financeira ruim (contra 10,2% em 2015). Além disso, 74,3% dos consumidores alegam 
que este ano os presentes estão custando mais caro, sobretudo devido ao aumento da inflação 
(46,8%), ao cenário econômico difícil e menos favorável (38,1%, contra 13,6% em 2014) e à alta 
do dólar (8,7%).
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 » Mesmo entre os consumidores que pretendem gastar mais na compra dos presentes de Natal 
este ano, a principal justificativa é o aumento de preços, citado por 26,8% dos entrevistados, 
sendo que esta proporção era de apenas 8,3% em 2014. 

 » Além de serem os mais citados que irão receber os presentes mais caros (20,1%), os filhos são 
os mais lembrados (46,7%) como pessoa a ser presenteada neste Natal, seguidos pelos cônjuges 
(42,6%) e as mães (35,0%). Praticamente sete em cada dez entrevistados (67,2%) citam as 
roupas como item a ser comprado para dar de presente, sendo que também são mencionados 
os calçados (37,0%), os brinquedos (31,7%), os perfumes e outros cosméticos (27,7%) e os 
acessórios de moda (19,8%). 

 » O consumidor pretende pagar as compras principalmente em dinheiro (42,3%) e no cartão de 
crédito parcelado (27,7%). Neste caso, o parcelamento será feito em 4,8 vezes, em média. 

 » Oito em cada dez entrevistados (82,5%) farão pesquisa de preço, sobretudo na Classe C/D/E 
(84,8%). Ao lado disso, o principal fator para determinar a escolha do estabelecimento de compra 
é o preço (64,6%), sendo que o local mais mencionado para a realização das compras é o shopping 
center (50,4%). 

 » O que mais levará os consumidores a entrarem numa loja para realizar a compra são as promoções 
e descontos (76,7%) e o preço (49,7%), seguidos pela qualidade dos produtos (37,2%).
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Fonte: CNDL/SPC Brasil

Itens favoritos para presentear:

67,2% Roupas

37,0% Calçados

31,7% Brinquedos

27,7% Perfumes e outros cosméticos 

19,8% Acessórios de moda

42,3% 
pretendem pagar as 

compras em dinheiro 
e

27,7%
no cartão de  

crédito parcelado

O gasto médio é de 

R$ 106,94
com cada presente

Ainda não decidiram
quanto irão gastar46,6%

93,3%
Pretendem presentear 
este ano

A média é de 

4,5 presentes

74,3% dos consumidores alegam que este ano os presentes 
estão custando mais caro. As razões são:

Aumento da inflação 46,8%
Cenário econômico difícil e menos favorável 38,1%
Alta do dólar 8,7%

Quem pretende presentear?

Filhos 46,7%
Cônjuges 42,6%
Mães 35,0%

82,5%
Farão pesquisa de preço

Shopping center 
É o local mais mencionado 
para a realização das compras

(50,4%)

Maiores motivos que levarão 
os consumidores a entrarem 
numa loja para realizar a compra:
Promoções e descontos 76,7%
Preço 49,7%

INTENÇÃO DE COMPRAS NATAL 2015
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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.

Tamanho amostral da Pesquisa: 601 casos, gerando margem de erro no geral de 3,7 p.p para 
um intervalo de confiança a 95%.

Data de coleta dos dados: primeira quinzena de outubro de 2015.
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