Pesquisa de Natal 2017
A jornada do consumidor
entre canais

A “Pesquisa de Natal 2017”, realizada pela Deloitte com
1.000 consumidores em todo o Brasil, traz as perspectivas
das compras para este ﬁm de ano e mapeia a jornada
do consumidor entre os diferentes canais físicos e online.
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Expectativa de gastos com as compras de Natal é mais
otimista em relação à pesquisa anterior, mas brasileiros
ainda se mantêm cautelosos.
No Natal de 2017, os respondentes pretendem gastar...
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Marketplace, espaço de e-commerce compartilhado,
destaca o consumidor como formador de opinião
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Ler recomendações e pesquisar preços antes de comprar
o produto são os principais hábitos de uso das mídias sociais
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