Natal da crise: 4 em cada 10 consumidores não
devem comprar presentes em 2015
Estudo nacional Hello Research aponta queda no número de compras, de
compradores, de presenteados e de gasto médio neste Natal

A instabilidade econômica que vem abalando a confiança do consumidor
chegou até a noite de Natal. Neste ano de crise, as famílias brasileiras terão menos
presentes sob sua árvore: apenas 59% dos consumidores pensam em presentear
alguém, o que quer dizer que praticamente 4 em cada 10 não vão comprar nada. No
ano passado, os compradores chegavam a 73% do total, uma queda de 14 pontos
percentuais em um ano.
Essa é a terceira vez que a Hello Research, agência de pesquisa de mercado
e inteligência, investiga a intenção do brasileiro em comprar presentes de Natal. Se
comparado ao Natal 2013, o estudo aponta que o número de pessoas que não devem
comprar presentes dobrou.
Para Davi Bertoncello, CEO da Hello Research, “já era previsto que as
compras para este Natal fossem as piores dos últimos anos. Tanto pelo cenário atual
da economia nacional, quanto pelo fato da diminuição do poder de compra da
chamada nova classe C, que agora está enfrentando o endividamento e a diminuição
do crédito”.
Pergunta: Nesse próximo Natal, para quem você pretende dar presentes?
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A Hello entrevistou pessoalmente 1.200 consumidores em 70 cidades nas 5
regiões brasileiras. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para
menos. O Estudo de Natal 2015 Hello Research traz diversas abordagens sobre a
compra de presentes de Natal, por exemplo, quem será presenteado, qual a intenção
de os entrevistados fazerem compras para si ou para casa, qual estimativa de gastos
com os presentes, de que forma o pagamento será feito, se há pretensão de usar o
13º salário nessas compras ou de aproveitar as promoções de início de ano, além da
previsão de gastos com a ceia.
Nas páginas a seguir, o compilado dos resultados gerais do estudo, incluindo:
- Média de presenteados por consumidor: 1,5 (- 34%);
- Principal presenteado para 30% dos consumidores: Filho (- 7 p.p.);
- Principal categoria de presente: Moda e Acessórios (- 19%);
- Farão compras para si ou para casa: 50% dos entrevistados (-18%);
- Gasto médio com presentes: 302,00 reais (-12%);
- Gasto com presentes: 70% vão gastar menos ou o mesmo de 2014;
- Gasto com ceia: 64% vão gastar menos ou mesmo de 2014;
- Gasto com preparativos: 27% não gastarão nada;
- Uso do 13º nas compras de Natal: 83% não usarão nada;
- Boa notícia: aumenta interesse de compra de presente por venda direta.
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PRESENTES DE NATAL
O estudo perguntou aos consumidores brasileiros se eles pretendem comprar
presentes para familiares e amigos, para si próprios ou para suas casas, e procurou
entender o que vão comprar, em qual quantidade e para quem. Acompanhando as
tendências negativas, o número médio de pessoas presenteadas por consumidor caiu
34% chegando a uma média de 1,5 presenteado. No ano passado, a mesma média
era de 2,3 presenteados por consumidor.
Pergunta: Nesse próximo Natal, para QUEM você pretende dar presentes?

Abrindo o resultado geral pelos perfis dos respondentes, nota-se que a
menor intenção de presentear em 2015 é comum a homens e mulheres e às
classes sociais – sendo que entre elas se destaca negativamente a classe D/E com
menos da metade dos consumidores prevendo alguma compra. Já entre as regiões,
os cenários do Nordeste e principalmente do Sudeste são notadamente mais
graves, enquanto no Sul e Norte + Centro Oeste a declaração de compra ficou
estável, considerando a margem de erro.

3

Pergunta: E nesse próximo Natal, para QUEM você pretende dar presentes?

Quando perguntou quem serão os presenteados, mais uma vez o Estudo de
Natal Hello Research identificou os efeitos negativos da crise sobre as compras de
Natal. De forma inédita, a figura do “Ninguém” ficou em primeiro lugar, superando até
os Filhos, que serão os presenteados de 1/3 dos consumidores. Apesar de também
sofrer com a queda de presentes, a figura dos Maridos e Esposas não podem
reclamar muito: pela primeira vez eles serão mais presenteados do que as Mães.

Pergunta: E no próximo Natal, O QUE você pretende dar de presente?
Brinquedos é a única categoria que mantém estabilidade nas compras deste ano
em relação ao Natal passado, alinhada com a proporção dos Filhos que serão
presenteados. Os presentes de Moda e Acessórios permanecem em primeiro lugar,
apesar da declaração 19% menor. As outras categorias mais comuns, Beleza e
Perfumaria e Eletrônicos também sofreram quedas, 8 e 7 pontos percentuais
respectivamente.
Quando abrimos as respostas pelo sexo dos entrevistados percebe-se novamente
um destaque da categoria brinquedos, que aumentou principalmente entre os homens
e ficou estável entre as mulheres. Moda e acessórios teve uma queda de 28% nas
respostas das mulheres e, entre os homens, Eletrônicos caiu bruscamente: 73%:
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COMPRAS PARA CASA
O brasileiro também vai acabar se agradando menos neste ano de crise. A
Hello Research perguntou para os consumidores se eles pretendiam aproveitar a
época do Natal para fazer compras para si próprios ou para a casa. Os resultados
acompanham a tendência de queda das intenções de presentear, chegando a ser até
piores, com uma queda de 18 pontos percentuais em relação ao Natal passado.
Agora, só metade dos consumidores vai fazer esse tipo de compra e, entre eles, o
número médio compras também caiu, de 1,5 compra em 2014 para 1,1 em 2015.

Pergunta: Nesse próximo Natal, você pretende fazer compras para você mesmo
ou para sua casa?

A menor intenção de se presentear é comum aos sexos, classes sociais e
também entre as regiões. Pela primeira vez só uma minoria da classe D/E está
disposta a fazer compras para si. A mesma situação dos moradores do Sudeste, a
região que mais sofre com a crise econômica. De um ano para outro, essa intenção
caiu 36% na região.
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Pergunta: quais produtos você pretende comprar para sua casa e/ou para você
nesse final de ano?

Todas as categorias de compra perderam espaço em 2015. A categoria Moda
e Acessórios caiu 47%, Beleza e Perfumaria 68% e Eletrônicos 74%. Compras de
bens mais caros como Eletrodomésticos e Móveis também perderam bastante espaço:
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ECONOMIA DAS COMPRAS
Os efeitos da instabilidade econômica e a consequente insegurança do
consumidor não se limitaram ao menor número de brasileiros indo às compras. Mesmo
entre aqueles que pretendem ter algum tipo de gasto, a economia será prioridade.

Pergunta: E nesse próximo Natal, você acha que vai gastar com presentes...

Mais
entrevistados

de

70%

têm

dos

intenção

de

gastar o mesmo montante do Natal
passado ou menos com presentes.
Apenas

um

em

cada

quatro

entrevistado acredita que gastará
mais no Natal de 2015 do que
gastou no último ano.

Pergunta: E pensando nos produtos que você vai comprar para sua casa e/ou
para você, você acha que vai gastar...

No caso das compras para
si

e

para

entrevistados

casa,
têm

84%

dos

intenção

de

gastar o mesmo montante do
Natal passado ou menos. Apenas
um em cada seis entrevistados
que farão compras acredita que
gastará mais no Natal de 2015 do
que gastou no último ano.
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O Estudo de Natal Hello Research aponta que o gasto médio com presentes
em 2015 será menor: no ano passado ele ficou em 344,29 reais, valor que agora caiu
para 302,45 reais, queda de 12%.
A maior parte dos brasileiros, no entanto, pretende gastar entre 101,00 e
200,00 reais com seus presentes, e vão evitar ao máximo o endividamento: 78%
pretendem pagar suas compras à vista.

Pergunta: E qual valor você acha que irá gastar com todos os presentes nesse
próximo Natal?

Nos gráficos a seguir é possível visualizar os resultados regionais e divididos
por classes sociais:
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A classe AB destaca-se com gastos na faixa de 401,00 até 1.000,00 reais
enquanto a classe D/E com gastos de 10,00 até 100,00 reais. O comportamento da
classe C acompanha o das outras intermediariamente. A média de gastos de 212,11
reais da classe D/E é praticamente 50% da média da classe A/B, de 422,14 reais.
Já em relação às regiões, o Nordeste tem maior declaração para a faixa de
51,00 a 100,00 reais. O Sul destaca-se na faixa de gasto entre 201,00 e 500,00 reais.
Em relação às médias de gasto, com 300,86 reais, o Sudeste aparece atrás do Sul e
praticamente empatado com o Nordeste.
Em relação aos gastos com compras para si próprio ou para a casa, o ticket
médio se divide um pouco mais entre as faixas de preço que vão de 51,00 a 300,00
reais. Em relação ao gasto médio houve estabilidade entre 2014 e 2015:
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O consumidor, provavelmente sentindo os efeitos do endividamento e da
menor oferta de crédito, não pretende se endividar com as compras de Natal: 8 em
cada 10 pessoas vão fazer as compras à vista e em dinheiro. O consumidor também
não pretende comprometer o 13º salário com as compras – o que demonstra uma
preocupação grande com as finanças já no começo de 2016:

Pergunta: E qual meio de pagamento

Pergunta: E você pretende fazer os

você pretende utilizar?

seus pagamentos à vista ou
parcelados?

Pergunta: Você pretende utilizar o 13º salário para realizar as compras de Natal?
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A Hello Research ainda procurou saber se os entrevistados teriam intenção de
aguardar a passagem do Natal para aí sim fazerem suas compras aproveitando as
tradicionais promoções de começo de ano. Apenas 1/3 dos entrevistados se
demonstrou interessado:

Pergunta: Você vai aproveitar as promoções que acontecem no começo do ano?
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VENDAS DIRETAS: A BOA NOTÍCIA
Entre tantos resultados negativos, o Estudo de Natal Hello Research
identificou um aumento na intenção de compra de presentes por meio da tradicional
venda porta a porta feita por promotores autônomos. No caso de Roupas e Calçados a
declaração aumentou 10 pontos percentuais. Para Moda e Acessórios, 9 pontos, e
para Maquiagem e Perfumaria, 3 pontos, o que dentro da margem de erro configura
uma estabilidade. A cada 10 brasileiras que vão comprar Maquiagem e Perfumaria
nesse Natal, 7 (73%) pretendem usar esse canal de venda. No Nordeste o índice
chega a 83% das mulheres.
Pergunta: Você pretende comprar presentes dessas categorias através de
uma consultora que vai até sua casa (porta a porta) ou ambiente de trabalho
vendendo produtos através de catálogos ou revistas?

“Pode parecer surpreendente, mas esse aumento se explica primeiro porque é
um tipo de compra muitas vezes mais em conta do que nas lojas físicas, e depois
porque no Sudeste, o mais afetado pela crise, esse tipo de compra nunca foi tão
importante como nas outras regiões do país, como a própria pesquisa aponta”,
comenta o CEO da Hello Research, Davi Bertoncello.
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PREPARATIVOS DA CEIA

Além de uma árvore de Natal
com menos presentes, a noite do dia
24 deverá ser marcada por uma ceia
não tão farta... Apenas 1 em cada 7
pessoas deve aumentar o gasto com a
ceia sendo que pelo menos ¼ dos
entrevistados não pretende gastar nada
a mais com nos preparativos do Natal.
E assim como serão os principais
presenteados do ano, os filhos também
serão as principais companhias na ceia
de Natal.
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Sobre a Pesquisa:
A Hello Research ouviu 1200 pessoas em entrevistas presenciais em pontos de fluxo.
A pesquisa foi aplicada no mês de outubro em 70 cidades diferentes das 5 regiões
brasileiras seguindo a mesma metodologia dos anos anteriores. A margem erro é de 3
pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. Os
resultados representam a opinião de moradores de capitais, de regiões metropolitanas
e do interior. O perfil dos entrevistados seguiu as divisões a seguir:

Sobre a Hello Research:
Com quatro anos de atuação, a Hello Research é uma agência de pesquisa de
mercado e inteligência que faz parte do maior grupo brasileiro, de capital 100%
nacional, especializado em pesquisa ‘ad-hoc’. Realiza uma média de 250 projetos de
pesquisa/ano, com aproximadamente 14.000 entrevistas/mês. Para mais informações,
acesse: www.helloresearch.com.br
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