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Evolução do consumo

Aproximadamente, quanto espera gastar do seu 
orçamento familiar nas festas de Natal e Ano 
Novo em 2017?

Entre 2009 e 2014 assistiu-se a uma queda superior a 
50% no consumo que os consumidores portugueses 
estimam efetuar na época natalícia, de 620€ para 270€ 
por agregado familiar.

Esta tendência inverteu-se a partir de 2014, 
observando-se nos 2 anos seguintes uma tendência 
crescente. Para 2017 o consumo previsto em Portugal é 
de cerca de 338€, abaixo do mesmo indicador apurado 
para 2016 (359€).
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Como foi o seu gasto geral nas festas de Natal e 
Ano Novo em 2016 comparado com o que tinha 
previsto/orçamentado?

44% dos portugueses inquiridos gastaram mais do que 
tinham previsto/orçamentado no Natal de 2016.

Os inquiridos com rendimento anual bruto superior a 
19.000€ constituem o grupo que gastou mais do que 
tinha previsto/orçamentado.

Cerca de 50% dos inquiridos na faixa etária dos 35 
aos 54 anos gastou mais do que o tinha previsto/
orçamentado.

Idade

Tendências de 2017 e o consumo declarado de 2016

18 - 34 35 - 54 55 +

Muito mais do que tinha previsto (+100€)

Muito mais do que tinha previsto (+100€)

O que tinha previsto (+/- 50€) 

O que tinha previsto (+/- 50€) 

Eu não tinha um orçamento definido

Eu não tinha um orçamento definido

Mais do que tinha previsto (50€ - 100€)

Mais do que tinha previsto (50€ - 100€)

Menos do que tinha previsto (50€ - 100€)

Menos do que tinha previsto (50€ - 100€)

Não sei / prefiro não responder

Não sei / prefiro não responder

14%

14%

18%

24%

22%

18%

24%

24%

24%

26%

26%

26%

31%

33%

30%

23%

24%

27%

7%

5%

4%

5%

4%

4%

21%

21%

22%

22%

23%

22%

3%

3%

2%

0%

1%

3%

Portugal

19%

25%

28%

22%

5%

2%

Rendimento

< 10.000€ 10.000€ - 19.000€  > 19.000€

Muito mais do que tinha previsto (+100€)
O que tinha previsto (+/- 50€) 

Eu não tinha um orçamento definido

Mais do que tinha previsto (50€ - 100€)
Menos do que tinha previsto (50€ - 100€)

Não sei / prefiro não responder
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Como foi o seu gasto geral nas festas de Natal e 
Ano Novo em 2016 comparado com o que tinha 
previsto/orçamentado?

Na Europa, cerca de 32% das pessoas revela ter gasto 
mais do que o que tinha previsto, enquanto apenas 5% 
afirma ter gasto menos.

Polónia, Portugal, Espanha, Alemanha e Reino Unido são 
os países cujos consumidores  afirmam ter superado 
mais o orçamento para as festas de Natal e Ano Novo. 

Os países que cumpriram mais o orçamento previsto 
foram a Grécia, Alemanha, Reino Unido e Rússia.

A Bélgica e a Holanda têm a maior percentagem de 
cidadãos que não definiu o seu orçamento. 

Tendências de 2017 e o consumo declarado de 2016

Europa ItáliaAlemanha PortugalHolandaBélgica PolóniaEspanha Grécia RússiaReino Unido

12% 13%
11%

18%

7% 8%

11%

14%

19%

11%

8%

5%
3%

5% 5%

8%

5%
7%

5% 4% 3%

6%

20%
18% 17%

24%

20%

16% 16%

31%

25%

20%

19%

4%
6% 7%

1%

4%

7%

3% 3% 2% 3% 2%

36%

42%

28%

33%

44%

34%

38%

30%
28%

40% 41%

23%

18%

32%

19%
17%

30%

25%

17%

22% 23% 24%

Muito mais do que tinha previsto (+ 100€)
O que tinha previsto (+/- 50€) 

Eu não tinha um orçamento definido

Mais do que tinha previsto (50€ - 100€)
Menos do que tinha previsto (50€ - 100€)

Não sei / prefiro não responder
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Tendências de 2017 e o consumo declarado de 2016

Aproximadamente, quanto espera gastar do seu 
orçamento familiar nas festas de Natal e Ano 
Novo em 2017? (Comparado com o que declara ter 
gasto em 2016)
 
A tendência crescente mantém-se este ano, com 9 
dos 10 países analisados a registarem um aumento do 
orçamento para o Natal de 2017 comparativamente 
com o que declararam ter gasto em 2016.

A Grécia é o único país que espera um decréscimo (4%) 
no orçamento de 2017, comparado com o que declarou 
ter gasto em 2016.

Portugal prevê um acréscimo nos seus gastos para 2017 
na ordem dos 3%, em comparação com o declarado no 
ano anterior.

0% a 5%

Alemanha (404€) 4%
Bélgica (377€) 2%
Espanha (526€) 2%
Holanda (240€) 4%
Itália (402€) 2%
Polónia (209€) 2%
Portugal (338€) 3%
Reino Unido (551€) 2%
Rússia (262€) 3%

-5% a 0%

Grécia (369€) -4%

€  consumo previsto para 2017
% variação do consumo previsto para 2017 face ao consumo declarado 
em 2016 DE Alemanha     BL Bélgica     HL Holanda    ES Espanha     GR Grécia     IT Itália     PL Polónia     PT Portugal   UK  Reino Unido    RU Rússia

PT ES

IT

GR

PL

RU

DE
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Consumo previsto para 2017

Aproximadamente, quanto espera gastar do seu 
orçamento familiar nas seguintes categorias nas 
festas de Natal e Ano Novo em 2017?

Comparativamente com os valores de consumo 
declarado para 2016, o orçamento médio previsto 
para 2017 para os consumidores europeus aumentou 
(variação de 1,9%).

Embora se registe um crescimento a nível europeu de 
4% na categoria “Eventos sociais”, os consumidores 
investem mais do seu orçamento nas categorias 
“Presentes” e “Alimentação e bebidas”.

O único país que prevê uma redução no seu orçamento 
familiar nas festas de Natal e Ano Novo é a Grécia 
(-4,0%).

A maioria dos países dá preferência à categoria 
“Presentes”, exceto a Grécia e a Rússia, que privilegiam a 
categoria “Alimentação e bebidas”.

Alemanha Bélgica Espanha Grécia Holanda

Valor % vs 2016 Valor % vs 2016 Valor % vs 2016 Valor % vs 2016 Valor % vs 2016

Presentes 241 3,5% 197 1,5% 252 1,4% 136 -4,5% 120 3,5%

Alimentação e bebidas 116 1,8% 144 0,2% 195 3,0% 157 -3,4% 98 4,2%

Eventos sociais 48 12,7% 36 9,8% 80 4,2% 75 -4,5% 21 0,3%

Total 404 4,0% 376 1,7% 526 2,4% 368 -4,0% 239 3,5%

Itália Polónia Portugal Reino Unido Rússia

Valor % vs 2016 Valor % vs 2016 Valor % vs 2016 Valor % vs 2016 Valor % vs 2016

Presentes 208 -0,1% 107 3,4% 179 1,9% 321 1,5% 115 4,3%

Alimentação e bebidas 133 3,5% 81 2,5% 115 1,3% 159 2,8% 116 1,7%

Eventos sociais 62 7,3% 21 -3,7% 44 9,6% 71 1,2% 31 6,3%

Total 402 2,1% 209 2,3% 338 2 ,6% 550 1,8% 262 3,3%

Europa

Valor % vs 2016

Presentes 188 1,5%

Alimentação e bebidas 131 1,6%

Eventos sociais 49 3,9%

Total 368 1,9%
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Consumo declarado em 2016

Aproximadamente, quanto espera gastar do seu 
orçamento familiar nas seguintes categorias nas 
festas de Natal e Ano Novo em 2017?

O consumo previsto para 2017 mantém uma proporção 
entre categorias idêntica à distribuição do consumo 
declarado para o ano anterior, ainda que em valores 
absolutos se verifique um aumento do consumo global 
em 3%.

As categorias “Presentes” e “Alimentação e bebidas” 
registam um aumento de 2% e 1% (em valores 
absolutos), respetivamente, enquanto a categoria 
“Eventos sociais” sofre um aumento de 10% face ao 
consumo declarado para 2016.

Total 

329€

176€
(54%)

113€
(34%)40€

(12%)

Consumo
declarado
2016

Consumo
previsto
2017

Portugal

Presentes (peso relativo) 

Eventos sociais (peso relativo)

 Alimentação e bebidas (peso relativo)    

Total 

338€

179€
(53%)

115€
(34%)44€

(13%)
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Motivos para o aumento da despesa

Que motivos o levam a decidir gastar mais 
durante as festas de Natal e Ano Novo?

Os principais factores que incentivam o aumento da 
despesa durante as festividades são as promoções, a 
segurança da situação económica, a necessidade de 
diversão e evitar pensar na incerteza económica e o 
aumento do rendimento disponível.

Em Portugal, o facto de a situação económica estar 
mais segura ganhou relevância face ao ano passado, 
evoluindo de 18% para 38%.

Pelo contrário, a necessidade de diversão e evitar 
pensar na incerteza económica perde relevância face a 
2016, caindo dos 33% para os 26%.

Na Europa, a maior segurança da situação económica 
ganha importância no consumo face a 2016. Por
outro lado, as promoções e o rendimento disponível
perdem impacto na despesa durante as festas de fim
de ano, atingindo 35% e 23%, respetivamente.

Promoções Promoções

O meu rendimento disponível aumentou O meu rendimento disponível aumentou

Quero divertir-me e evitar pensar demasiado 
na incerteza económica

Quero divertir-me e evitar pensar demasiado 
na incerteza económica

Os serviços e recomendações dos retalhistas podem 
convencer-me a gastar mais dinheiro

Os serviços e recomendações dos retalhistas podem 
convencer-me a gastar mais dinheiro

Os comentários e as classificações dos consumidores 
convencem-me a gastar mais dinheiro

Os comentários e as classificações dos consumidores 
convencem-me a gastar mais dinheiro

Há muitas novidades que me fazem gastar mais dinheiro Há muitas novidades que me fazem gastar mais dinheiro

As condições de crédito dos retalhistas são boas As condições de crédito dos retalhistas são boas

A situação económica está mais segura A situação económica está mais segura

Portugal Europa

48% 41%

25% 27%

33% 42%

7% 12%

2% 7%

13% 14%

4% 6%

18% 17%

50% 35%

32% 23%

26% 38%

10% 11%

4% 6%

18% 15%

4% 5%

38% 20%

   Consumo declarado (2016)     Consumo previsto (2017)

Outro motivo Outro motivo
18% 15%

7% 15%
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Que motivos o levam a decidir gastar mais 
durante as festas de Natal e Ano Novo? (Top 3)

Grande parte dos inquiridos revelou que as promoções 
têm impacto nas suas decisões de consumo  exceto os 
do segmento sénior.

A situação económica favorável tem maior influência 
no consumo durante as festividades no segmento 
masculino (41%), de rendimento médio (44%) e de idade 
sénior (50%).

O aumento do rendimento disponível gera um maior 
consumo nas gerações jovens (35%) e do género 
masculino (34%).

   Promoções    A situação económica está mais segura    O meu rendimento disponível aumentou

Género

Idade Rendimento anual bruto

Masculino Feminino

48% 51%
41%

36%34%
30%

Motivos para o aumento da despesa

18 - 34 < 10.000€

56% 52%
47%

57%

46% 42%

26% 23%

38%
44%

50%
42%

35%

25%
30%

35%32% 33%

35 - 54 10.000€ - 19.000€55 + > 19.000€
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Metodologia do estudo

O presente estudo foi realizado entre 6 e 17 de 
outubro de 2017 abrangendo uma amostra de 8.154 
consumidores, com idades compreendidas entre os 18 e 
os 65 anos, residentes em 10 países europeus.

As conclusões do estudo baseiam-se em informação 
recolhida online através de um questionário estruturado 
para uma amostra controlada de indivíduos realizado 
pela Deloitte.

O grupo de inquiridos foi selecionado por uma empresa 
especializada na realização de inquéritos, considerando 
os seguintes critérios:

• Situação sociodemográfica; 

• Interesses pessoais;

• Nível de rendimento; 

• Hábitos de consumidor.

Para ajustar a amostra à população de cada país foi 
utilizada uma ponderação estatística com base na 
distribuição do género e idade da população de cada 
país. ESPT

IT

DE
BE

GR

RU

PL

Dimensão da amostra

Alemanha 940
Bélgica 822
Espanha 923
Grécia 511
Holanda 879
Itália 974
Polónia 780
Portugal 762
Reino Unido 782
Rússia 781

Total 8.154

DE Alemanha    BL Bélgica      ES Espanha    GR Grécia    IT Itália    PL Polónia    PT Portugal  HL Holanda   UK Reino Unido   RU Rússia

UK HL
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Contactos

Para mais informações contacte:

Pedro Silva
Associate Partner de Retail & 
Consumer Products
Tel: +351 210 422 586
Fax: +351 225 439 650
pmsilva@deloitte.pt

Luís Belo
Industrial Products and Retail 
& Consumer Products Leader
Tel: +351 210 427 611
Fax: +351 210 422 950
lbelo@deloitte.pt
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