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Quando tenciona comprar a maioria dos seus 
presentes este ano?

Cerca de 50% dos inquiridos em Portugal planeiam 
comprar os seus presentes entre 1 e 24 de dezembro, 
enquanto cerca de 35% prevê fazê-lo antes de 
dezembro. Uma tendência também partilhada pelos 
europeus.

Cerca de 6% dos portugueses e quase 10% dos 
europeus inquiridos afirmam não tencionar comprar 
presentes este ano. A Holanda destaca-se neste ponto, 
com 20% dos inquiridos a revelar essa intenção.

O Reino Unido apresenta a menor proporção de 
inquiridos que afirma não comprar presentes este ano 
(4%).

A Rússia é, como habitual, o país em que se compram 
os presentes mais tarde (74% dos respondentes 
afirmam que irão comprar após 1 de dezembro), dado o 
Natal ortodoxo se celebrar apenas em janeiro.

Calendário
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Itália

Grécia

Alemanha

Bélgica

Calendário por país e Europa

7%

5%

5%

5%

7%

18% 31%

31%

23%

23%

34%

39%

30%

17% 7% 5% 10% 7%

16% 7% 6%

8%1%

1%

1% 2%21%

23% 1% 2% 6% 9%

15%11%11%39%17%

16% 38%

17% 31%

25%

27%

1% 2%

2%2%6% 11%

1%7% 10%

4%

1% 3% 3%

23% 27% 21% 6% 2% 5% 9%

   Antes de novembro        Em novembro        1 a 15 de dezembro        16 a 24 de dezembro        25 a 31 de dezembro     
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Que tipo de presentes considera mais provável 
receber?

Na Europa, os presentes que os inquiridos consideram
mais prováveis receber são chocolates e dinheiro 
(numerário), sendo estes a primeira escolha apontada 
por 6 dos 10 países incluídos no estudo.

Em Portugal, chocolates, livros e roupa/calçado são os 
presentes que mais de metade dos inquiridos espera 
receber.

Presentes mais prováveis de receber

Top 10  Portugal 2017

Chocolates 1º 57%

Livros 2º 53%

Roupa / calçado 3º 53%

Cosméticos / perfumes 4º 47%

Dinheiro (numerário) 5º 40%

Alimentação e bebidas 6º 30%

Produtos de beleza, massagens, tratamentos em spa 7º 27%

Acessórios (carteiras, etc) 8º 23%

CD’s 9º 21%

Restaurantes 10º 17%

Primeira escolha 2017

Alemanha Chocolates

Bélgica Dinheiro (numerário)

Espanha Dinheiro (numerário)

Grécia Roupa / Calçado

Holanda Não sabem

Itália Livros

Polónia Cosméticos / Perfumes

Portugal Chocolates

Reino Unido Chocolates

Rússia Dinheiro (numerário)
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Que tipo de presentes considera mais provável 
receber?

O segmento masculino considera ser mais provável 
receber roupa/calçado (51%), seguido de livros (50%) e 
chocolates (44%).

No ranking masculino observa-se a existência de 
presentes que não constam no top 10 feminino como 
smartphones e telemóveis, jogos ou refeições.

O segmento feminino indicou ser mais provável receber 
chocolates (68%), seguido de cosméticos / perfumes 
(59%), livros (57%) e  roupa / calçado (55%).

Também no ranking feminino se observam algumas 
categorias que não constam no top masculino tais como 
produtos de beleza, massagens, tratamentos em spa, 
acessórios (carteiras), joias / relógios.

Presentes mais prováveis de receber

Top 10  Portugal – Masculino 2017

Roupa / calçado 51%

Livros 50%

Chocolates 44%

Alimentação e bebidas 41%

Dinheiro (numerário) 39%

Cosméticos / perfumes 34%

CD’s 23%

Smartphones e telemóveis 22%

Restaurantes 20%

Jogos 19%

Top 10  Portugal – Feminino 2017

Chocolates 68%

Cosméticos / perfumes 59%

Livros 57%

Roupa / calçado 55%

Dinheiro (numerário) 41%

Produtos de beleza, massagens, tratamentos em spa 38%

Acessórios (carteiras, etc) 30%

CD’s 20%

Alimentação e bebidas 19%

Joias / relógios 18%
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Que tipo de presentes considera mais provável 
receber?

O segmento mais jovem considera mais provável 
receber dinheiro (65%), chocolates (62%) e roupa / 
calçado (59%).

Já o segmento entre os 35 e os 54 anos espera receber 
chocolates (58%), roupa / calçado (53%) e cosméticos/
perfumes (52%).

No segmento com mais de 55 anos os presentes mais 
referidos foram livros (62%), chocolates (52%) e roupa / 
calçado (48%).

Existem categorias que são mencionadas unicamente
por um segmento, nomeadamente: os jogos, referidos 
apenas pelo segmento jovem, smartphones e 
telemóveis, exclusivos da faixa entre os 35 e 54 anos, e 
as refeições, mencionados apenas pelos consumidores 
com mais de 55 anos.

Presentes mais prováveis de receber

Top 10  Portugal – 18 a 34 anos 2017

Dinheiro (numerário) 65%

Chocolates 62%

Roupa / calçado 59%

Livros 51%

Cosméticos / perfumes 47%

Produtos de beleza, massagens, tratamentos em spa 30%

Jogos 26%

Acessórios (carteiras, etc) 26%

Joias / relógios 24%

Alimentação e bebidas 23%

Top 10  Portugal – 35 a 54 anos 2017

Chocolates 58%

Roupa / calçado 53%

Cosméticos / perfumes 52%

Livros 46%

Dinheiro (numerário) 42%

Alimentação e bebidas 36%

Produtos de beleza, massagens, tratamentos em spa 27%

CD’s 20%

Acessórios (carteiras, etc) 20%

Smartphones e telemóveis 17%

Top 10  Portugal – Superior a 55 anos 2017

Livros 62%

Chocolates 52%

Roupa / calçado 48%

Cosméticos / perfumes 42%

Alimentação e bebidas 30%

CD’s 25%

Produtos de beleza, massagens, tratamentos em spa 25%

Acessórios (carteiras, etc) 22%

Restaurantes 21%

Dinheiro (numerário) 17%
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Que tipo de presentes considera mais provável 
receber?

Os consumidores que apresentam um rendimento 
anual bruto inferior a 19.000€ identificam com maior 
probabilidade receber chocolates e livros.

Nestes mesmos segmentos, verifica-se ainda que os 
produtos constantes no top 10 são maioritariamente 
os mesmos, apresentando ligeiras diferenças no 
posicionamento e na última categoria.

No segmento com um rendimento anual bruto superior 
a €19.000 verifica-se uma maior probabilidade de 
receber roupa / calçado (58%), seguido de livros (58%) e 
chocolates (54%).

No top 10 deste último segmento surge também 
vestuário desportivo, item que não é mencionado pelos 
restantes segmentos.

Presentes mais prováveis de receber

Top 10  Portugal – Rendimento anual bruto 
< 10.000€

2017 2016

Chocolates 59% 55%

Livros 50% 40%

Roupa / calçado 50% 54%

Dinheiro (numerário) 49% 48%

Cosméticos / perfumes 44% 42%

Alimentação e bebidas 28% 25%

Produtos de beleza, massagens, tratamentos em spa 25% 19%

Acessórios (carteiras, etc) 20% 15%

CD’s 20% n.a.

Jogos 20% 16%

Top 10  Portugal – Rendimento anual bruto 
10.000€ - 19.000€

2017

Chocolates 60%

Livros 51%

Cosméticos / perfumes 49%

Roupa / calçado 49%

Dinheiro (numerário) 42%

Alimentação e bebidas 29%

Produtos de beleza, massagens, tratamentos em spa 27%

Acessórios (carteiras, etc) 23%

CD’s 21%

Smartphones e telemóveis 18%

Top 10  Portugal – Rendimento anual bruto 
> 19.000€

2017

Roupa / calçado 58%

Livros 58%

Chocolates 54%

Cosméticos / perfumes 47%

Dinheiro (numerário) 33%

Alimentação e bebidas 31%

Produtos de beleza, massagens, tratamentos em spa 27%

Acessórios (carteiras, etc) 23%

CD’s 23%

Vestuário desportivo 20%

n.a. - não aplicavél
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Quais dos seguintes tipos de presentes tenciona 
comprar para amigos e família este ano (exceto 
crianças)?

Em Portugal, o top 10 de presentes mais prováveis de 
oferecer, excluindo crianças, mantém-se praticamente 
inalterado face ao ano anterior, observaram-se 
pequenas oscilações de posicionamento nas últimas 
categorias:

• As categorias livros, chocolates, roupa/calçado, 
cosméticos/perfumes e alimentação e bebidas 
mantiveram as primeiras posições do ranking; 

• Os acessórios subiram para a 1ª posição face a 2016, 
e para o 7º lugar do ranking; 

• A categoria jogos entrou para o top 10 em 2017 em 
detrimento das joias/relógios. 

Na Europa, os livros mantém-se como os presentes 
mais prováveis de oferecer em 2017, excluindo a 
crianças.

Presentes que tenciona oferecer (exceto crianças)
Top 10  Portugal 2017 2016

Livros 1º 55% 1º 58%

Chocolates 2º 54% 2º 52%

Roupa / calçado 3º 49% 3º 51%

Cosméticos / perfumes 4º 47% 4º 49%

Alimentação e bebidas 5º 26% 5º 30%

Produtos de beleza, massagens, tratamentos de spa 6º 25% 6º 25%

Acessórios (carteiras, etc) 7º 24% 8º 18%

Dinheiro (numerário) 8º 23% 7º 23%

CD’s 9º 19% 9º 17%

Jogos (1) 10º 17% n.a. n.a.

Primeira escolha 2017 2016

Alemanha Livros Livros

Bélgica Livros Livros

Espanha Roupa / calçado Roupa / calçado

Grécia Roupa / calçado Roupa / calçado

Holanda (2) Livros n.a.

Itália Livros Livros

Polónia Livros Cosméticos / perfumes

Portugal Livros Livros

Reino Unido (2) Chocolates n.a.

Rússia Chocolates Chocolates

n.a. - não aplicavél
(2)  Países que não constam na amostra do Estudo de Natal 2016

 (1)  A categoria jogos não foi analisada no Estudo de Natal 2016
n.a. - não aplicavél
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Quais dos seguintes tipos de presentes tenciona 
comprar para crianças com menos de 12 anos?

Em Portugal, o top 3 de presentes mais prováveis de 
oferecer a menores de 12 anos manteve as mesmas 
categorias de 2016. 

Apesar de as categorias se manterem iguais  
relativamente às do período homólogo, observaram-
se alterações no posicionamento das mesmas, no que 
respeita às últimas posições do ranking.

Na Europa, a categoria brinquedos de montagem e 
construção é o presente mais provável de ser oferecido a 
menores de 12 anos, com 3 dos 10 países a selecionarem 
essa opção. Contudo regista-se uma descida nesta 
categoria face a 2016.

Presentes que tenciona oferecer a menores de 12 anos
Top 10  Portugal 2017 2016

Roupa / calçado 1º 49% 2º 50%

Brinquedos de montagem e construção 2º 46% 1º 50%

Livros 3º 39% 3º 43%

Brinquedos educativos 4º 37% 4º 36%

Artigos de bebé e criança 5º 37% 6º 30%

Bonecas e brinquedos de peluche 6º 27% 5º 30%

Jogos 7º 24% 8º 20%

Equipamento desportivo e de lazer 8º 15% 10º 13%

Aprendizagem e experiência 9º 14% 5º 20%

Brinquedos técnicos 10º 13% 9º 17%

Primeira escolha 2017 2016

Alemanha Livros Livros

Bélgica Brinquedos de montagem e construção Brinquedos de montagem e construção

Espanha Brinquedos educativos Brinquedos educativos

Grécia Roupa / calçado Roupa / calçado

Holanda (2) Brinquedos de montagem e construção n.a.

Itália Artigos de bebé e criança Artigos de bebé e criança

Polónia Artesanato Brinquedos de montagem e construção

Portugal Roupa / calçado Brinquedos de montagem e construção

Reino Unido (2) Livros n.a.

Rússia Brinquedos de montagem e construção Brinquedos de montagem e construção

n.a. - não aplicavél
(2) Países que não constam na amostra do Estudo de Natal 2016
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Quais dos seguintes tipos de presentes tenciona 
comprar para um adolescente entre as idades de 
12 e 18 anos?

Em Portugal, o top 3 de presentes mais prováveis 
de oferecer a adolescentes entre os 12 e 18 anos 
permanece inalterado face ao ano anterior, sendo 
constituído por livros, roupa/calçado e jogos.

Verifica-se, no entanto, a entrada para o top 10 
português de uma nova categoria de presentes - CD’s -, 
que ocupa a 8.º posição no ranking.

Na Europa as principais categorias referidas como mais 
prováveis de oferecer aos adolescentes são dinheiro e 
livros, com 6 dos 10 países a selecionarem uma destas 
duas opções.

Presentes que tenciona oferecer a adolescentes
Top 10  Portugal 2017 2016

Livros 1º 50% 1º 53%

Roupa / calçado 2º 43% 2º 42%

Jogos 3º 36% 3º 37%

Chocolates 4º 35% 5º 28%

Dinheiro (numerário) 5º 32% 4º 30%

Cosméticos / perfumes 6º 17% 6º 19%

Vestuário desportivo 7º 16% 7º 17%

CD’s 8º 15% n.a. n.a.

Brinquedos de montagem e construção 9º 14% 8º 14%

Jogos 10º 12% 9º 13%

Primeira escolha 2017 2016

Alemanha Dinheiro (numerário) Dinheiro (numerário)

Bélgica Dinheiro (numerário) Dinheiro (numerário)

Espanha Jogos Jogos

Grécia Livros Livros

Holanda (2) Jogos n.a.

Itália Livros Livros

Polónia Chocolates Chocolates

Portugal Livros Livros

Reino Unido (2) Dinheiro (numerário) n.a.

Rússia Chocolates Chocolates

n.a. - não aplicavél

(2) Países que não constam na amostra do Estudo de Natal 2016
n.a. - não aplicavél
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Quanto aos presentes que tenciona comprar em 
lojas físicas, onde está a pensar comprá-los? 

Para o Natal de 2017, alguns países europeus alteraram 
a sua preferência referente aos locais de compra:

• Itália e Reino Unido privilegiam em 2017 as compras 
em hipermercados/supermercados; 

• Os consumidores gregos passaram a preferir as lojas 
de rua aos centros comerciais; 

• A Holanda optou pelas cadeias de retalho 
especializado. 

Portugal e Espanha, mantém a preferência pelos 
centros comerciais.

Relativamente aos participantes polacos e alemães, 
estes mantiveram as mesmas preferências do ano 
anterior.

Lojas preferidas pelos consumidores

2017 2016

   Centros comerciais     Hipermercados/supermercados     Cadeias de retalho especializado     Lojas de rua

PT ES

IT

DEBE

GR

RU

PL

PT ES

IT

DEBE

GR

RU

DN

HL PL

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

UK
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Quanto aos presentes que tenciona comprar em 
lojas físicas, onde está a pensar comprá-los? 

Enquanto em Portugal se privilegiam os centros 
comerciais quando se trata de compras em lojas físicas,
na Europa privilegiam-se as cadeias de retalho 
especializado.

Verifica-se uma ligeira subida na preferência pelas 
compras em lojas de rua e outlets, tanto em Portugal 
como na Europa. Em Portugal, a intenção de comprar 
em lojas de rua situa-se nos 42% e em outlets nos 22%.

À semelhança de 2016, os consumidores portugueses 
tencionam realizar a maioria das suas compras 
em centros comerciais exceto para Alimentação e 
bebidas, para a qual se privilegiam os hipermercados/
supermercados.

Lojas preferidas pelos consumidores

Centros comerciais

Lojas de rua

Outlets

Hipermercados/supermercados

Cadeias de retalho especializado

Lojas de luxo

Portugal Europa

74%

42%

22%

54%

37%

   2016     2017

4%
3%

21%

36%

41%

51%

66%

Não sei
3%

1%

Cadeias de retalho especializado 

Hipermercados/supermercados 

Outlets

Lojas de rua

Centros comerciais

Lojas de luxo

46%

39%

16%

41%

37%

5%
7%

14%

36%

37%

39%

48%

Não sei
5%
4%

90
100

60

80

50

70

40
30

20

10

Livros Filmes 
(DVD/Blu Ray)

Tecnologia Saúde e 
beleza

Caixas e 
cartões

Desporto LazerMúsica Vídeo jogos Acessórios
tecnológicos

Alimentação e 
bebidas

Presentes
para a casa

Moda Brinquedos

   Centros comerciais     Lojas de luxo     Hipermercados/supermercados     Cadeias de retalho especializado     Lojas de rua     Outlets     Não sei



Compras de Natal

13 Deloitte | Estudo de Natal 2017

Que canal de distribuição responde melhor às 
suas necessidades de compra? 

De forma generalizada, os inquiridos europeus 
valorizam mais o comércio eletrónico, do que os 
consumidores portugueses. 

Tanto os consumidores europeus como os portugueses 
classificam o comércio eletrónico móvel em terceiro 
lugar no que respeita à melhor resposta para as suas 
necessidades.

Os atributos mais valorizados pelos consumidores 
europeus relativamente às lojas físicas são: o 
aconselhamento competente e profissional, a rapidez 
na obtenção dos produtos adquiridos, a proteção dos 
dados pessoais, o serviço pós-venda e a política de 
trocas e devoluções existente.

Avaliação dos retalhistas

Serviços pós-venda Serviços pós-venda

Rapidez na obtenção dos produtos adquiridos Rapidez na obtenção dos produtos adquiridos

Proteção dos meus dados pessoais Proteção dos meus dados pessoais

Prazo de entrega de produtos Prazo de entrega de produtos

Prazer em fazer compra Prazer em fazer compra

Possibilidade de saber a opinião dos consumidores sobre os produtos Possibilidade de saber a opinião dos consumidores sobre os produtos

Possibilidade de fazer as compras quando quero Possibilidade de fazer as compras quando quero

Política de trocas e devoluções Política de trocas e devoluções

Os produtos podem ser facilmente comparados Os produtos podem ser facilmente comparados

Os preços podem ser facilmente comparados Os preços podem ser facilmente comparados

Nível de preços Nível de preços

Métodos de pagamento seguros Métodos de pagamento seguros

Informação sobre a disponibilidade de produtos Informação sobre a disponibilidade de produtos

Informação de qualidade sobre o produto Informação de qualidade sobre o produto

Grande variedade Grande variedade

Entrega em casa Entrega em casa

É fácil procurar e escolher o que preciso É fácil procurar e escolher o que preciso

As compras são rápidas As compras são rápidas

Aconselhamento competente e profissional Aconselhamento competente e profissional

Portugal Europa

   Catálogo

   Lojas físicas

   Comércio eletrónico móvel (via smartphone ou tablet)  

   Comércio eletrónico (através do computador ou do portátil) 

   Televendas 

1%

1% 73%

75%

75%

47%

19%

24% 10%

10% 67%

64%

71%

31%

30%

70%

33%

33%

78%

49%

26%

8%

8%

8%

9%

4%

10%

23%

27%

62%

65%

60%

7%

56%

54%

16%

41%

6% 22%

23%

8%

8%

8%

56%

64%

59%

24%3%

68%

7% 43%

5%

5%

5%

4%

20%

19%

18%

24%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

2%

2%

2%

2%

2%

1%

1%

2%

3%

3%

3%

3%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

3%

3%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

87%

78%

82%

57%

57%

51%

77%

27% 7%

6%

6%

6%

2% 12%

63%

39% 54%

40%

78%

49%

68%

40%

37%

45%

53%

89% 2% 7%

34%

85%

48%

3%

3%

3%

5%

5%

5%

5%

5% 40%

6% 47%

55%

53%

26%

44%

17%

2%

5%

4%

4% 44%

18%

18%

14%

35%

9% 1% 1%

1%

1%

1%

1%

1%

2%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

2%

2%

2%

2%

2%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%
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Que canal de distribuição responde melhor às 
suas necessidades de compra? 

Em 2017, as principais preocupações dos consumidores 
que optam pelo comércio eletrónico via dispositivos 
móveis (m-commerce) são a possibilidade de conhecer a 
opinião dos outros consumidores acerca dos produtos, 
a facilidade em procurar e escolher o que precisa e o 
nível de preços.

Face a 2016, observa-se a valorização e entrada de 
novos fatores no top 10, como o prazo de entrega 
dos produtos em casa. Fatores como a facilidade de 
comparação de preços e a possibilidade de realizar
compras quando desejado perderam relevância face a 
2016, saindo do top 3.

Avaliação dos retalhistas

Comércio eletrónico móvel 2017 2016

Possibilidade de saber a opinião dos consumidores sobre os produtos 1º 7% 1º 8%

É fácil procurar e escolher o que preciso 2º 6% 4º 6%

Nível de preços 3º 6% 9º 5%

Possibilidade de fazer as compras quando quero 4º 6% 3º 6%

Os preços podem ser facilmente comparados 5º 6% 2º 7%

Prazo de entrega de produtos em casa (1) 6º 5% n.a. n.a.

As compras são rápidas 7º 5% 8º 5%

Entrega em casa 8º 5% 5º 6%

Informação sobre a disponibilidade de produtos (em stock) 9º 5% 7º 5%

Grande variedade 10º 5% 6º 5%

Portugal

 (1)  Esta categoria não consta do Estudo de Natal 2016
n.a. - não aplicavél



Compras de Natal

15 Deloitte | Estudo de Natal 2017

Portugal

Que canal de distribuição responde melhor às 
suas necessidades de compra?  

Ao recorrer ao comércio eletrónico, os consumidores 
portugueses privilegiam a possibilidade de conhecer 
a opinião de outros consumidores sobre os produtos 
(63%), a facilidade na comparação de preços (57%) e 
a entrega em casa (55%) , resultados que se mantém 
inalterados face a 2016.

Relativamente às lojas físicas, observa-se algumas 
variações relativamente a 2016, nomeadamente no que 
respeita à importância atribuída aos serviços pós-venda, 
proteção de dados pessoais e métodos de pagamento 
seguros. Contudo, as categorias incluídas no top 10 
mantêm-se as mesmas que em 2016.

Avaliação dos retalhistas

Comércio eletrónico 2017 2016

Possibilidade de saber a opinião dos consumidores sobre os produtos 1º 63% 1º 55%

Os preços podem ser facilmente comparados 2º 57% 2º 47%

Entrega em casa 3º 55% 3º 47%

Possibilidade de fazer as compras quando quero 4º 54% 4º 42%

Grande variedade 5º 53% 5º 41%

Nível de preços 6º 51% 6º 40%

É fácil procurar e escolher o que preciso 7º 47% 8º 35%

Informação sobre a disponibilidade de produtos (em stock) 8º 44% 7º 38%

Os produtos podem ser facilmente comparados 9º 44% 9º 35%

As compras são rápidas  (1) 10º 40% n.a. n.a.

Lojas físicas 2017 2016

Aconselhamento competente e profissional 1º 89% 1º 92%

Serviços pós-venda (reparação, etc) 2º 87% 5º 88%

Política de trocas e devoluções 3º 85% 2º 91%

Proteção dos meus dados pessoais 4º 82% 3º 91%

Métodos de pagamento seguros 5º 79% 4º 89%

Rapidez na obtenção dos produtos adquiridos 6º 77% 7º 80%

Prazer em fazer compras (experiência agradável) 7º 77% 6º 82%

Informação de qualidade sobre o produto 8º 68% 8º 74%

Prazo de entrega de produtos 9º 57% 10º 63%

As compras são rápidas 10º 53% 9º 65%

 (1)  Esta categoria não consta do Estudo de Natal 2016
n.a. - não aplicavél
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Em que área gostaria que os retalhistas 
investissem para melhorar a sua experiência de 
compra? 

Os consumidores portugueses e europeus concordam 
relativamente aos investimentos que os retalhistas 
deveriam fazer para melhorar a sua experiência de 
compra: redução de preços, melhores políticas de 
trocas e devoluções e horários de abertura mais 
alargados.

Como melhorar a experiência de compra

Portugal Europa

Preços mais baixos Preços mais baixos

Política de trocas e devoluções Política de trocas e devoluções

Horários de abertura alargados Horários de abertura alargados

Relacionamento com os clientes Relacionamento com os clientes

Melhor integração entre lojas físicas e lojas online Melhor integração entre lojas físicas e lojas online

Entrega em casa Entrega em casa

Disponibilizar vantagens das lojas físicas nas lojas online Disponibilizar vantagens das lojas físicas nas lojas online

Disponibilizar serviços online nas lojas físicas Disponibilizar serviços online nas lojas físicas

Melhor serviço a embrulhar presentes Melhor serviço a embrulhar presentes

Lojas online Lojas online

Acesso garantido a produtos testados e revistos Acesso garantido a produtos testados e revistos

Apresentação de conteúdos dentro da própria loja Apresentação de conteúdos dentro da própria loja

Sustentabilidade Sustentabilidade

Cuidados para crianças Cuidados para crianças

Possibilidade de ter WIFI na loja Possibilidade de ter WIFI na loja

Caixas registadoras de self-scanning Caixas registadoras de self-scanning

Aplicação de telemóvel Aplicação de telemóvel

Possibilidade de fazer os seus próprios embrulhos Possibilidade de fazer os seus próprios embrulhos

Investir mais no ambiente de compra Investir mais no ambiente de compra

Combinação de produtos produzidos em massa e produzidos 
localmente na loja

Combinação de produtos produzidos em massa e produzidos 
localmente na loja

73% 63%

41%

32%

30%

21%

31%

20%

21%

13%

23%

15%

19%

13%

6%

10%

12%

10%

8%

12%

10%

42%

33%

31%

29%

29%

29%

24%

22%

18%

14%

14%

13%

11%

10%

9%

7%

7%

5%

5%
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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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Para mais informações contacte:
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Tel: +351 210 422 586
Fax: +351 225 439 650
pmsilva@deloitte.pt
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Industrial Products and Retail 
& Consumer Products Leader
Tel: +351 210 427 611
Fax: +351 210 422 950
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