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É com enorme orgulho que vos voltamos a trazer 
o Estudo de Natal da Deloitte, no qual analisamos 
as expetativas, atitudes e comportamentos 
dos consumidores imediatamente antes da 
quadra natalícia. Para esta 21ª edição inquirimos 
9.169 consumidores europeus, dos quais 780 
residentes em Portugal, sobre a sua visão 
do estado da economia e os seus hábitos de 
consumo no Natal e Ano Novo.

O Estudo de Natal 2018 foi realizado em 
simultâneo em 10 países Europeus – Áustria, 
Bélgica, Alemanha, Itália, Holanda, Polónia, 
Portugal, Rússia, Espanha, Reino Unido – durante 
o mês de outubro. Entre as questões analisadas, 
destacamos:

•   Como avaliam os consumidores portugueses 
o estado atual e a evolução esperada da 
economia face à média dos consumidores 
europeus?

•   Como evoluiu o seu poder de compra 
relativamente a anos anteriores?

•   Quanto esperam gastar as famílias nas festas 
de Natal e Ano Novo? Que presentes contam 
oferecer e receber? Onde procuram ideias 
e sugestões? Onde e quando os planeiam 
comprar?

•   Qual o papel e influência dos canais digitais 
na jornada de compra? E quais os hábitos de 
consumo que diferenciam os europeus em 
2018?

Em Portugal, os principais indicadores 
económicos voltam a ter uma evolução favorável. 
A Comissão Europeia prevê um crescimento 
positivo da economia de 2,2% em 2018 (uma 
diminuição, ainda assim, face aos 2,7% registados 
o ano passado) e novas reduções no défice 
orçamental (0,9%), taxa de desemprego (7,7%) e 
endividamento público (122,5% do PIB).
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Em Portugal, 
os principais 
indicadores 
económicos 
voltam a ter 
uma evolução 
favorável.
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O menor otimismo apresentado pelos 
portugueses manifesta-se também nas suas 
intenções de consumo, observando-se este 
ano nova quebra no orçamento estimado para 
a quadra natalícia, de 338 para 314€. A média 
europeia para este valor é este ano de 377€, um 
aumento de 9€ face ao valor de 2017.

Quando analisados os hábitos de consumo, 
os portugueses continuam a identificar as 
promoções como elemento fulcral para o 
consumo nesta época do ano. De facto, 
observamos que existe uma percentagem 
significativa do orçamento de Natal e Ano Novo a 
ser gasto em eventos como a Black Friday, sendo 
os portugueses dos que mais concentra as suas 
compras natalícias nesta data.

Os presentes que a globalidade dos europeus 
inquiridos considera mais provável receber 

em 2018 são livros, dinheiro e chocolates. Em 
Portugal, no topo da lista encontram-se os 
chocolates, os livros e os cosméticos, sendo que 
apenas 7% dos inquiridos afirma não pretender 
comprar presentes este ano.

A preferência pela realização de compras em 
lojas físicas mantém-se bastante elevada em 
Portugal, com 85% dos inquiridos a revelar 
esta preferência, sendo o local preferido os 
centros comerciais. Mantemo-nos também 
mais conservadores na utilização do comércio 
eletrónico do que a generalidade dos países 
europeus, apesar de se registar um aumento da 
adesão ao m-commerce (compras eletrónicas 
realizadas via smartphones e tablets). Na jornada 
de compra omnicanal, os motores de busca e as 
redes sociais continuam a ganhar importância, 
sendo alguns dos meios preferidos para procurar 
ideias, pesquisar produtos e comparar preços.

Não obstante os indicadores económicos 
favoráveis, o estudo de natal da Deloitte 
demonstra que os consumidores portugueses 
estão menos otimistas relativamente à evolução 
da sua situação económica e poder de compra 
face ao ano passado. Quebra-se assim uma 
tendência de 3 anos, iniciada em 2015, em que 
a perceção dos portugueses sobre o estado 
da economia e o seu poder de compra vinha 
a evoluir positivamente, culminada o ano 
passado com o registo de Portugal como o país 
mais otimista dos países analisados. Este ano 
verificamos que a maioria dos inquiridos faz uma 
avaliação mais “neutra” do estado da economia 
e que apenas 18% espera ter mais para gastar 
este ano, comparado com 25% o ano passado. 
Encontramo-nos ainda assim ligeiramente acima 
da média europeia nestes indicadores, a qual 
evolui novamente de forma positiva este ano.
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Esperamos que as conclusões do nosso 
Estudo de Natal continuem a contribuir 
para um conhecimento mais aprofundado 
dos consumidores portugueses e dos seus 
hábitos e atitudes.

Desejamos a todos os nossos clientes, 
profissionais e parceiros Votos de um Feliz 
Natal e de um Próspero Ano Novo.



Principais conclusões 
Perceção dos consumidores
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•   Em 2018, os portugueses sentem-se menos 
confiantes relativamente ao estado atual 
da economia, apesar de continuarem mais 
otimistas que a média europeia. Globalmente, 
os europeus fazem uma avaliação neutra do 
estado da economia, em linha com 2017, e 
apenas 1/3 avalia a situação económica como 
negativa.

•   Para 2019, os portugueses são também 
mais otimistas do que a média europeia 
(34% dos europeus estima que a economia 
evolua negativamente e apenas 25% prevê 
uma evolução positiva), sendo que 37% da 
população portuguesa inquirida afirma esperar 
que a economia evolua positivamente.

•   A perceção geral dos países inquiridos face 
à evolução do seu poder de compra tem-se 
mantido relativamente estável desde 2009, 
com um saldo entre respostas que tem variado 
entre os 20 e 30 pontos negativos. Este ano a 
média europeia foi de -17%, a mais elevada dos 
últimos 10 anos do Estudo. Já Portugal passou 
de um saldo positivo de +2% entre respostas 
positiva e negativas para um saldo negativo de 
-10%. Contudo, a maioria da população afirma 
ter, em 2018, o mesmo poder de compra, dando 
os portugueses mais destaque à influência ao 
Orçamento de Estado nos seus comportamentos 
de consumo, face ao que revelavam dar em 2017.
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Principais conclusões 
Hábitos de consumo de Natal e Ano Novo
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•   Analisando o valor que as famílias estimam gastar 
nesta altura do ano nos últimos 10 anos, verifica-se 
um decréscimo de quase 50% dos 610€ em 2008 
para os atuais 314€ em 2018. De facto, o valor 
estimado para 2018 é o segundo mais baixo desta 
série depois de 2014, quando os consumidores 
portugueses estimaram gastar 270€. 

•   Em 2018, a maioria dos inquiridos na Europa 
afirma ter gasto menos ou o que previa para 
época natalícia de 2017. Em Portugal, 38% dos 
consumidores afirma ter gasto mais durante as 
festas de Natal e Ano Novo de 2017 face ao que 
tinha orçamentado.

•   Os principais fatores identificados que incentivam à 
despesa durante as festividades são as promoções 
e o facto de os europeus em geral se quererem 
divertir sem pensar na situação económica. 
Observa-se ainda que Portugal é um dos países da 
Europa que mais afirma gastar do seu orçamento 
de Natal e Ano Novo em datas especiais como a 
Black Friday.

•   Mais de 50% dos inquiridos, tanto em Portugal 
como no resto da Europa, tenciona comprar 
os presentes entre o mês de Novembro e a 1ª 
quinzena de Dezembro. Apenas uma proporção 
reduzida dos inquiridos afirma não pretender 
comprar presentes este ano (7% dos Portugueses 
e 8% dos Europeus).

•   Como já vem sendo habitual, os presentes que 
os europeus consideram mais prováveis receber 
são livros e dinheiro. Em Portugal, no topo da lista 
encontram-se novamente os chocolates e os livros, 
existindo as comuns diferenças entre géneros (e.g. 
Alimentos e Bebidas são mais recebidos pelos 
homens e os Cosméticos/Perfumes são mais 
recebidos pelas mulheres).

•   No que se refere aos presentes a oferecer, os 
portugueses não fogem aos mais prováveis acima 
referidos, entrando a oferta de dinheiro no top5, 
substituindo o lugar anteriormente ocupado 
pelos Alimentos e Bebidas. Para o resto da Europa 
observa-se um aumento significativo na oferta de 
Vouchers, representando mesmo a 1ª escolha em 
países como a Áustria e a Alemanha.
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Principais conclusões 
Experiência de consumo omnicanal
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•   Os portugueses continuam a preferir realizar as 
suas compras em centros comerciais, verificando-
se contudo uma redução de 7 p.p. relativamente 
a 2017. Para a Europa como um todo, os centros 
comerciais são apenas a 4ª opção, sendo 
o formato preferido as cadeias de retalho 
especializado.

•   Apesar de Portugal permanecer mais conservador 
na utilização do comércio eletrónico do que a 
generalidade dos países europeus, observa-
se uma maior adesão ao m-commerce via 
smartphone ou tablet, embora com valores ainda 
reduzidos.

•   Os portugueses revelam, como habitualmente, 
uma preferência fortemente enraizada de compra 
em lojas físicas, com um peso de 85%, sendo o 
segundo canal mais usado a compra online via 
computador.

•   Os motores de busca são a maneira preferida 
pelos europeus inquiridos para a pesquisa online 
de produtos, enquanto que o canal digital mais 
utilizado pelos portugueses para esse efeito é o 
website da loja em questão.

•   Também as redes sociais são utilizadas 
essencialmente para a pesquisa de produtos. 
Outras finalidades de uso incluem a procura de 
ideias para presentes e a verificação de preços.

•   Em 2018, o método de pagamento preferencial 
dos portugueses e da maioria dos países 
europeus é, em loja, o uso do cartão de débito, 
seguindo-se o pagamento com dinheiro. Em 
relação às compras online, os portugueses 
elegem o uso do cartão de crédito (que verificou 
um aumento de 15 pontos percentuais face a 
2017), e como segunda opção a utilização de 
uma digital wallet (e.g. paypal). No caso da média 
europeia, para os restantes países inquiridos, a 
utilização do cartão de débito online continua a 
ser privilegiado face aos demais.
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Perceção dos 
consumidores
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Estado atual da economia

Estado futuro da economia

Orçamento do Estado para 2019

Comparação do poder de 
compra face ao ano anterior
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Perceção dos consumidores

Os Portugueses encontram-se menos 
otimistas em relação ao estado da economia 
do que se encontravam em 2017.

Como classifica o atual 
estado da economia?

01 

Apesar da percentagem da população 
que classifica como positivo o estado 
da economia em 2018 (31,9%) ser 
ainda superior em quase 4pp aos que 
o classificam como negativo (28,1%), a 
diferença entre estes dois indicadores 
diminuiu significativamente face ao ano 
anterior, de 18 para menos de 4pp. 

De salientar que a proporção dos 
portugueses que considera como neutra 
a evolução da economia (38%) continua 
a ser aquela com o maior número de 
respostas. Verifica-se também uma 
diferença significativa entre géneros, 
sendo os homens significativamente 
mais otimistas (39% responde “Positivo” 
face a 25,7% da população feminina).

Portugal 2017

38,5%

38,7%

20,5%

2012

83%

2013

77%

2014

72%

2015

55%

2016

49,5%

2017

20,5%

2018

28,1%

% dos inquiridos que classifica o estado atual da 
economia como “Negativo”

Como classifica o atual estado da economia?

Portugal 2018
Positivo
-6,6%

Neutro
-0,7%

Negativo
+7,6%

38%
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Perceção dos consumidores

01. Como classifica o atual estado  
da economia?

Como já anteriormente observado através do Christmas 
Survey de 2017, são aqueles que auferem rendimentos 
mais elevados os mais otimistas em relação ao estado 
da economia, prevalecendo o estado considerado como 
“neutro” para os restantes escalões remuneratórios. De 
referir que a classe média se encontra mais pessimista 
comparativamente ao ano homólogo, subindo mais de 
10 pontos percentuais a avaliação negativa ao estado da 
economia e descendo 8% a avaliação positiva.

De realçar que todas as faixas etárias diminuíram a 
sua confiança no estado da economia, verificando-se 
uma diminuição mais elevada (dos 50% para os 35%) nas 
respostas positivas por parte da camada mais sénior da 
população, permanecendo esta a mais otimista. 

Rendimento

Idade (anos)

Baixo

18 - 34

22%

28%

27%

31%

42%

35%

38%

44%

43%

34%

34%

39%

34%

25%

29%

33%

24%

25%

Médio

35 - 54

Alto

55+

 Positivo

 Positivo

 Neutro

 Neutro

 Negativo

 Negativo

Nota: Para esta análise não foram consideradas as respostas “Não sei” já que 
se tratavam de números reduzidos com pouco impacto na classificação

03

02

01
02
03
04

00

01

Metodologia

Contactos



Perceção dos consumidores

01. Como classifica o atual estado  
da economia?

Os portugueses fazem uma avaliação mais 
positiva (32%) que a média dos europeus 
inquiridos (23%).

De realçar que quase metade da população 
europeia inquirida faz uma avaliação 
neutra do estado atual da economia. A 
exceção é a Rússia, onde 60% a avalia de forma 
negativa.

Para este estudo foram considerados os dados dos seguintes países: Áustria, 
Bélgica, Alemanha, Itália, Polónia, Portugal, Rússia, Espanha, Holanda e Reino Unido

Média Europeia 2018

23,2%

43,4%

29,9%

Positivo Neutro Negativo
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Nota: Para esta análise não foram consideradas as respostas “Não sei” já que se 
tratavam de números reduzidos com pouco impacto na classificação
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Como espera que evolua 
o estado da economia 
no próximo ano?

02 

37% dos portugueses inquiridos está 
otimista relativamente ao próximo 
ano, destacando-se nesta avaliação os 
homens (42% das respostas positivas 
recebidas face a 33% de respostas 
femininas), as pessoas com níveis mais 
elevados de rendimento e a camada 
mais jovem da população.

Apesar de, na generalidade, os 
portugueses estarem confiantes para o 
próximo ano, a proporção de respostas 
positivas é 12 pontos percentuais inferior 
à registada no ano passado (49%). Já as 
respostas negativas aumentaram de 17% 
para 28%.

Portugal 2019

Idade (anos)

Nota: Para esta análise não foram consideradas as respostas “Não sei” já 
que se tratavam de números reduzidos com pouco impacto na classificação

37%
Positivo

27%
Neutro

28%
Negativo

18-34

41%
35% 38%

28%
23%

30%25%
32%

25%

35-54

Rendimento

Baixo

29% 34%
44%

29% 28% 25%
31% 26% 28%

Médio Alto

55+

 Positivo  Neutro  Negativo
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Como espera que evolua o estado da economia no próximo ano?



Perceção dos consumidores

02. Como espera que evolua o estado da 
economia no próximo ano?

Em média, os países europeus estão pouco 
confiantes na evolução favorável da economia 
para o ano de 2019, passando o saldo entre respostas 
positivas e negativas de -7% para -9%.

Apenas Itália, Portugal, a Rússia e a Espanha estimam 
uma melhoria no estado da economia para o próximo 
ano. Contudo, dos países anteriormente referidos, só 
Portugal e Espanha têm um saldo positivo nas respostas 
obtidas, mantendo-se os portugueses os mais 
otimistas nesta vertente de todos os inquiridos.

Saldo entre respostas positivas e negativas 

Áustria ItáliaEuropa PortugalBélgica Holanda
Reino 
UnidoEspanhaRússiaPolóniaAlemanha

-7%
-9%

10%

-3% -3%
-1%

2%

14%

3% 4%

9%

-23%

-13%

14%

0%

-22%

-27%

-56%

-38%

6%

-13%

-20%

 Estado atual (2018)

 Estado esperado (2019)

0%

15%

-15%

-40%

5%

-25%

-50%

-55%

20%

-10%

-35%

25%

-5%

-30%

10%

-20%

-45%
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Perceção dos consumidores

Em que medida é que  
o Orçamento do Estado 
influencia as suas expetativas  
e comportamento de compra?

03 

No geral, a população portuguesa reconhece que o Orçamento do Estado 
tem influência moderada ou elevada nos seus comportamentos e 
hábitos de consumo. Apenas 15% dos portugueses inquiridos afirma que o 
OE é indiferente para o seu comportamento de compra.

Regista-se este ano um aumento na influência reportada do OE no 
comportamento dos consumidores, tendo havido uma transferência de 
respostas de “Pouco” para “Moderado” de cerca de 10 pontos percentuais.

21%

44%

20%

15%

Rendimento

OE 2018

Baixo

24%

43%

15%
19% 22%

41%

15%
22% 20%

48%

14%
18%

Médio Alto

Idade (anos)

18-34 35-54 55+

19%

49%

9%

23% 23%

42%

18%17% 20%

43%

16%
21%

 Muito  Pouco  Indiferente Moderadamente
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Perceção dos consumidores

Para este estudo foram considerados 
os dados dos seguintes países: Áustria, 
Bélgica, Alemanha, Itália, Polónia, 
Portugal, Rússia, Espanha, Holanda e 
Reino Unido

Como descreveria o seu 
atual poder de compra 
face ao ano passado?
Parece existir uma estabilização do 
poder de compra em Portugal dado 
que a resposta de mais de metade dos 
inquiridos é “vou ter o mesmo montante 
para gastar”. No ano passado a proporção 
de pessoas que afirmava ter mais para 
gastar era de 25%, comparado com os 
18% verificados este ano. Tal como no ano 
anterior, aqueles que dizem que vão ter 
menos para gastar, e que por isso sentem 
uma maior perda no poder de compra, são 
aqueles que têm menores rendimentos. 
Adicionalmente, os que afirmam ter um 
maior poder de compra são as camadas 
mais jovens da sociedade portuguesa.

Portugal encontra-se assim em linha 
com os restantes países europeus já 
que também cerca de metade dos 
inquiridos afirma ter o mesmo poder 
de compra em 2018 face a 2017. Note-
se que a Rússia é o único país onde as 
pessoas sentem um menor poder de 
compra este ano.

04 

Tenho um menor poder 
de compra

29%
35%

Tenho o mesmo poder 
de compra

53% 48%

Tenho um maior poder 
de compra

18% 17%

2018 versus 2017

 Portugal

  Mesmo poder 
de compra

 Europa

  Menor poder 
de compra
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Perceção dos consumidores

04
Como descreveria o seu atual poder de 
compra face ao ano passado?

A perceção geral dos países europeus inquiridos 
face à evolução do seu poder de compra tem-se 
mantido relativamente estável desde 2009, com um 
saldo entre respostas que tem variado entre os 20 e 30 
pontos negativos. O saldo de -17% observado este ano 
é o valor mais alto para a média europeia registado 
desde que é realizado este estudo.

Portugal registou até 2015 níveis consistentemente 
inferiores à média europeia, tendo em 2012 atingido 
o valor mais baixo de sempre (-60%). Desde então, a 
evolução do poder de compra tem sido mais favorável, 
tendo em 2016 ultrapassado pela primeira vez a média 
europeia e em 2017 atingido um saldo positivo de +2%. 
Em 2018 voltamos a observar um saldo negativo 
(-10%) entre respostas, que nos mantém contudo 
ligeiramente acima da média europeia. 

 Europa  Portugal

10%

2009 20132011 2015 20172010 20142012 2016 2018

0%

-10%

-30%

-20%

-50%

-70%

-60%

-40%

Saldo entre respostas positivas e negativas
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-36%

-33%

-25%

-18%
-23% -24%

-30%

-22%

-29%

-20%

-17%

-31%

-52%

-60%

-46%
-49%

-32%

-23%

+2%

-10%



Hábitos de consumo 
de Natal e Ano Novo
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Evolução do consumo em Portugal

Consumo declarado em 
2017 face ao previsto

02 Expectativa de gastos para 
o ano atual de 2018

03 Motivos que levam ao aumento 
da despesa nesta época

04 Calendarização das 
compras de Natal

05 Percentagem de gastos em 
datas como a Black Friday

06 Presentes mais prováveis 
de serem recebidos

07 Presentes mais prováveis 
de serem oferecidos
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Hábitos de consumo de Natal e Ano Novo

Evolução do consumo 
em Portugal Nos últimos dois anos assistiu-se a uma 

quebra no consumo declarado de Natal e 
Ano Novo em Portugal, tendo os gastos 
efetivos sido inferiores aos estimados. 
Em 2018 volta a assistir-se a uma 
tendência de diminuição no consumo 
esperado, passando o valor médio que 
os consumidores portugueses 
estimam despender na época natalícia 
para 314€* por agregado familiar. Este 
valor representa uma redução de 24€ 
face a 2017 e é cerca de metade do valor 
registado em 2009 (620€).
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*  Para este cálculo foram consideradas as rubricas de: Presentes, 
Alimentação e Bebidas e Eventos Sociais 

575€
2010

359€
2016

393€
2013

596€
2007

464€
2012

314€
2018

315€
2015

620€
2009

530€
2011

338€
2017

270€
2014

610€
2008

575€

329€

303€

640€

536€

308€

333€

644€

402€

373€

614€

 Consumo esperado  Consumo declarado



Hábitos de consumo de Natal e Ano Novo

Quanto foi o seu gasto geral nas 
festas de Natal e Ano Novo em 
2017 comparado com o que tinha 
previsto/ orçamentado?

01 

Apesar de existir uma proporção 
significativa da população nacional 
inquirida que afirma não ter um 
orçamento definido para gastar na 
época natalícia (aproximadamente 1 
em cada 4 portugueses), aqueles que 
definiram um orçamento acabaram 
por ultrapassá-lo cerca de 40% das 
vezes em 2017. Este valor não difere 
substancialmente dos gastos não 
previstos ocorridos em 2016, existindo 
um aumento no cumprimento do 
orçamento previamente estimado.

Ainda assim, a resposta mais comum dos 
portugueses inquiridos foi ter gasto “o 
que tinha previsto”, sendo que apenas 
7% afirmou ter conseguido gastar menos 
do que tinha planeado, aumentando 
este valor ligeiramente face a 2017. 
Assim, do valor médio previsto pelos 
portugueses a ser gasto durante as 
festividades de 2017 (338€), pôde 
observar-se uma redução de 30€, 
tendo sido o valor declarado no 
montante de 308€ por agregado 
familiar nesse ano.

Portugal

 Muito mais do que tinha previsto (+100€) 

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

 O que tinha previsto (+/- 50€)

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

 Eu não tinha orçamento definido

 Não sei/ prefiro não responder
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20%

28%

7%

24%

3%



01. Quanto foi o seu gasto geral nas festas 
de Natal e Ano Novo em 2017 comparado 
com o que tinha previsto/ orçamentado?

32% dos inquiridos europeus afirma ter gasto 
mais do que o que tinha previsto em 2017, valor que 
contrasta com os 70% de 2016, enquanto apenas 5% 
afirma ter gasto menos do que o planeado. 

Portugal é o país inquirido que mais afirma gastar muito 
para além do inicialmente estimado, seguindo-se a 
Polónia.

O país que mais afirma não ter um budget definido é a 
Holanda (32%), sendo a Itália quem gasta menos do que 
o estimado (8%), e Rússia e Áustria os mais cumpridores 
do seu orçamento previsto para a época do Natal e Ano 
Novo.

Hábitos de consumo de Natal e Ano Novo

Europa

 Muito mais do que tinha previsto (+100€) 

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

 O que tinha previsto (+/- 50€)

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

 Eu não tinha orçamento definido

 Não sei/ prefiro não responder
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Para este estudo foram considerados os dados dos seguintes países: Áustria, Bélgica, 
Alemanha, Itália, Polónia, Portugal, Rússia, Espanha, Holanda e Reino Unido

13%

19%

35%

5%

24%

4%



Média 
Europeia 

2018

Hábitos de consumo de Natal e Ano Novo

Aproximadamente, 
quanto espera 
gastar do seu 
orçamento familiar 
nas festas de Natal e 
Ano Novo em 2018?

02 

377€
(+2,4%)

Portugal
314€ (-7,1%)

Espanha
495€ (-5,9%)

Reino 
Unido

588€ (+6,7%)

Alemanha
386€ (-4,5%)

Polónia
272€ (+30,1%)

Bélgica
380€ (+0,8%)

Holanda
254€ (+5,8%)

Itália
421€ (+4,7%)

Áustria
441€*

Rússia
223€ (-14,9%)
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*  Esta evolução tem em conta o valor estimado com gastos para as festas 
de Natal e Ano Novo de 2017 por país, não existindo dados comparativos 
referentes à Áustria, que não foi considerada no estudo do ano anterior

 Consumo superior ao estimado em 2017
 Consumo inferior ao estimado em 2017
 Sem dados disponíveis para comparação



Portugal
314€ (-7,1%)

Espanha
495€ (-5,9%)

Reino 
Unido

588€ (+6,7%)

Alemanha
386€ (-4,5%)

Polónia
272€ (+30,1%)

Bélgica
380€ (+0,8%)

Holanda
254€ (+5,8%)

Itália
421€ (+4,7%)

Áustria
441€*

Rússia
223€ (-14,9%)
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*  Esta evolução tem em conta o valor estimado com gastos para as festas 
de Natal e Ano Novo de 2017 por país, não existindo dados comparativos 
referentes à Áustria, que não foi considerada no estudo do ano anterior

 Consumo superior ao estimado em 2017
 Consumo inferior ao estimado em 2017
 Sem dados disponíveis para comparação

Hábitos de consumo de Natal e Ano Novo

02. Aproximadamente, quanto 
espera gastar do seu orçamento 
familiar nas festas de Natal e Ano 
Novo em 2018?

O valor médio de 314€ para despesas 
com o Natal e Ano Novo por agregado 
familiar coloca Portugal 63€ abaixo da 
média europeia, sendo o segundo dos 
países inquiridos que mais diminuiu o seu 
orçamento para este ano.

De notar que o país inquirido onde uma 
maior proporção das famílias estima 
despender mais na época natalícia deste 
ano face ao ano anterior é a Polónia 
(+30%), representando no entanto um dos 
países onde a população gasta menos 
em festividades de Natal e Ano Novo, 
juntamente com a Rússia e a Holanda. 
Pelo contrário, o Reino Unido e a Espanha 
continuam a ser os países onde os gastos 
são mais elevados nesta altura do ano.



Hábitos de consumo de Natal e Ano Novo

02. Aproximadamente, quanto espera 
gastar do seu orçamento familiar nas 
festas de Natal e Ano Novo em 2018?

Portugal encontra-se em linha com a Europa 
no que diz respeito à divisão do consumo 
por categorias, apresentando valores bastante 
semelhantes relativamente à média europeia.

Os portugueses inquiridos revelaram ainda uma 
repartição igualitária dos gastos pelas áreas de 
maior consumo para a época natalícia de 2018, 
face ao consumo no ano de 2017, continuando 
os presentes a liderar as despesas do 
orçamento familiar.

Presentes
51% 36%

Alimentação 
e bebidas

Consumo esperado em Portugal 2018
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 2018  2017

Promoções
44%

31%

29%

24%

19%

6%

5%

3%

11%

50%

26%

32%

38%

18%

10%

4%

4%

7%

Quero divertir-me e evitar pensar demasiado 
na insegurança da situação económica

O meu rendimento disponível aumentou

A situação económica está mais segura

Há muitas novidades que me fazem 
gastar mais dinheiro

As condições de crédito dos retalhistas são boas

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

Outro motivo

Portugal

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

Promoções
30%

38%

22%

18%

17%

11%

5%

7%

15%

35%

38%

23%

20%

15%

11%

5%

6%

15%

Quero divertir-me e evitar pensar demasiado 
na insegurança da situação económica

O meu rendimento disponível aumentou

A situação económica está mais segura

Há muitas novidades que me fazem 
gastar mais dinheiro

As condições de crédito dos retalhistas são boas

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

Outro motivo

Europa



Hábitos de consumo de Natal e Ano Novo TOP 3 Portugal

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

Como já vem sendo um hábito, o fator fulcral 
para o aumento da despesa familiar na 
época natalícia em Portugal é a existência 
de promoções (apesar da ligeira diminuição 
verificada face a 2017), independentemente do 
género, faixa etária ou escalão retributivo. 

De realçar que o motivo referente à “segurança e 
estabilidade da economia” sofreu um decréscimo 
de mais de 10 pontos percentuais, deixando este 
de ser a segunda maior razão para o aumento 
do consumo nesta época do ano. Verificou-se 
assim um aumento da razão de “disfrutar 
e evitar pensar na situação económica”, 
passando esta a representar o segundo 
maior motivo para o aumento de despesas 
dos portugueses na época natalícia e a razão 
principal para os europeus inquiridos.

Género

Masculino

41%

29%
33%

47%
34%

25%

Feminino

Idade

18 - 34

51%

33% 33%

52%

34%33%

29%28% 28%

35 - 54 55 +

Rendimento

Baixo

53%

31%

20%

53%

36%36%

29%29%
33%

Médio Alto

 1- Promoções  2-  Quero divertir-me e evitar pensar demasiado 
na insegurança da situação económica

 3-  O meu rendimento 
disponível aumentou
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Hábitos de consumo de Natal e Ano Novo

Quando tenciona comprar a 
maioria dos seus presentes 
este ano?

04 

A ida às compras em 2018 será feita 
essencialmente entre um mês a uma 
semana do dia de Natal, com cerca de 
60% das compras nacionais e na Europa a 
verificarem-se neste período. 

De notar que relativamente a 2017 as 
compras em Portugal serão feitas mais 
cedo este ano, havendo uma menor 
distribuição do volume de compras 
durante a 1ª quinzena de Dezembro. 
Nos restantes países europeus a média 
mantém-se mais elevada nos primeiros 15 
dias do último mês, sendo a Holanda o país 
onde mais pessoas afirmam não pretender 
comprar presentes (cerca de 15%).

Os países que mais afirmam tencionar 
consumir em datas como a Black 
Friday eram Portugal e Espanha, aos 
quais se junta este ano Itália. No outro 
extremo, em países como a Inglaterra 
ou a Alemanha menos de 5% afirma 
pretender comprar a maioria dos seus 
presentes neste tipo de datas.

Não vou comprar presentes
7%

10%

0%

1%

16%

28%

30%

8%

8%

6%

1%

4%

18%

28%

27%

8%

Em datas especiais como a Black Friday

Em janeiro

De 25 a 31 de dezembro

Na 2ª quinzena de dezembro

Em novembro

Na 1ª quinzena de dezembro

Antes de novembro

 Portugal

 Europa
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Hábitos de consumo de Natal e Ano Novo

Quanto do seu orçamento de 
Natal espera gastar em datas 
especiais como a Black Friday? 

05 

Portugal encontra-se em linha com a 
média europeia, existindo uma tendência 
para gastar mais em datas como a Black 
Friday do que em países como a Alemanha 
ou a Holanda, em que quase 50% da 
população afirma nada despender neste 
tipo de eventos. 

Metade dos portugueses inquiridos 
estima gastar cerca de 1/3 do seu 
orçamento de Natal e Ano Novo em 
eventos como a Black Friday, proporção 
similar à observada na Rússia e Polónia.

 Portugal  Europa

Percentagem do orçamento de Natal

28%

35%

50%

41%

20% 21%

3% 4%

1% a 29%0% 30% a 69% 70% a 100%
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Para este estudo foram considerados os dados dos seguintes países: Áustria, Bélgica, 
Alemanha, Itália, Polónia, Portugal, Rússia, Espanha, Holanda e Reino Unido



Hábitos de consumo de Natal e Ano Novo

Que presentes considera 
mais prováveis receber?

06 

Tal como verificado em anos anteriores, 
os presentes que os portugueses, na 
sua globalidade, consideram mais 
prováveis de receber são:

1- Chocolates (54%)

2- Livros (53%)                      

3- Cosméticos (47%)             

4- Roupa (47%)                     

5- Dinheiro (36%)                 

6- Alimentos e Bebidas (28%)

7- Cuidados de Beleza (25%)

8- Acessórios (19%)

9- CDs (16%)

10- Roupa de desporto (16%) 

Verificam-se novamente ligeiras diferenças 
de posicionamento entre géneros 
(Alimentos e Bebidas são geralmente 
recebidos mais vezes pelos homens 
entrando no seu Top5) e faixas etárias 
(sendo a população mais jovem aquela que 
estima receber mais roupa e chocolates, 
comparativamente às demais). De notar 
que a roupa de desporto entra este ano 
no Top10 de presentes mais prováveis de 
receber pelos portugueses, substituindo 
o lugar anteriormente ocupado pelos 
Restaurantes.

Top 5 Portugal Feminino 2018

Chocolates 62%

Cosméticos / Perfumes 56%

Livros 55%

Roupa / Calçado 48%

Dinheiro 36%

Top 5 Portugal Masculino 2018

Livros 50%

Roupa / Calçado 45%

Chocolates 44%

Cosméticos / Perfumes 37%

Alimentos e Bebidas 36%
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Hábitos de consumo de Natal e Ano Novo

06. Que presentes considera mais prováveis 
receber?

Também através da média europeia observamos que 
continuam a ser os mesmos presentes os mais 
prováveis a ser recebidos, existindo apenas uma troca 
de posições entre os Vouchers e os Alimentos e Bebidas 
(6ª e 7ª posições), sem alterações significativas para a 
época natalícia de 2018 face à época homóloga de 2017.

Top 10 Europa 2018

Livros 43%

Dinheiro 42%

Chocolates 38%

Cosméticos / Perfumes 36%

Roupa / Calçado 30%

Vouchers 28%

Alimentos e Bebidas 27%

Cuidados de beleza 24%

Viagens 22%

Joias e Relógios 18%
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Para este estudo foram considerados os dados dos seguintes países: Áustria, Bélgica, 
Alemanha, Itália, Polónia, Portugal, Rússia, Espanha, Holanda e Reino Unido
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Quais dos seguintes tipos de 
presentes tenciona comprar 
para amigos e família este 
ano (exceto crianças)?

07 

Também através da média europeia 
observamos que continuam a ser os 
mesmos presentes os mais prováveis 
a ser recebidos, existindo apenas uma 
troca de posições entre os Vouchers e os 
Alimentos e Bebidas (6ª e 7ª posições), 
sem alterações significativas para a 
época natalícia de 2018 face à época 
homóloga de 2017.

Em Portugal, a oferta de dinheiro irá 
ultrapassar ligeiramente os Alimentos e 
Bebidas, não se encontrando este ano 
no ranking do Top5 de presentes mais 
prováveis de serem oferecidos. A este 
ranking acrescem os brinquedos quando 
se tratam de presentes oferecidos a 
crianças e o jogos quando nos referimos 
a adolescentes.

 1ª Escolha 2018

Áustria Vouchers

Bélgica Livros

Alemanha Vouchers

Itália Livros

Polónia Livros

Portugal Livros

Rússia Cosméticos / Perfumes

Espanha Roupa / Calçado

Holanda Livros

Reino Unido Chocolates

Portugal
Top 5

2018

Livros 55%

Chocolates 52%

Roupa / Calçado 46%

Cosméticos / Perfumes 45%

Dinheiro 25%
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Experiência de 
consumo omnicanal

03

01 Onde obter ideias e conselhos 
de presentes

02 Canal de distribuição preferido 
dos consumidores

03 Onde comprar 
determinados presentes

04 Lojas físicas preferidas 
dos consumidores

05 Onde pesquisar e 
comparar online

06 Como utilizar as 
redes sociais

07 Métodos de pagamento 
preferenciais
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Experiência de consumo omnicanal

Onde encontra ideias e 
conselhos sobre as seguintes 
categorias de presentes?*

01 

Tal como verificado em anos anteriores, 
em 2018 a fonte mais utilizada para 
encontrar ideias e conselhos para 
presentes é em Portugal, e em geral 
na Europa, as lojas físicas. A exceção 
são os acessórios tecnológicos, onde a 
procura é feita maioritariamente através 
de websites, e as atividades de lazer 
para as quais os portugueses encontram 
ideias maioritariamente em jornais e 
revistas.

Em terceiro lugar os europeus afirmam 
serem mais aconselhados através de 
canais informais como os amigos ou 
a família, e os Portugueses através 
da televisão, não existindo diferenças 
significativas a salientar.

*  Para este estudo foram consideradas as seguintes categorias de presentes: Brinquedos, 
Lazer, Moda, Desporto, Presentes para casa, Box & Cards, Alimentos e Bebidas, Saúde e 
Beleza, Acessórios tecnológicos, Tecnologia, Vídeo jogos, Filmes, Música, Livros

Para este estudo foram considerados os dados dos seguintes países: Áustria, Bélgica, 
Alemanha, Itália, Polónia, Portugal, Rússia, Espanha, Holanda e Reino Unido

11%

30%

62%

28%
32%

27% 29%

29%

18%

44%

22%

39%

18%

30%

 Foi-me solicitado diretamente

 Televisão

 Lojas Físicas

 Jornais e revistas

 Internet

 Redes Sociais

  Canais informais: 
Amigos, Família

Portugal

Europa
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 Aumento face a 2017

 Diminuição face a 2017

  O mesmo valor 
que em 2017

Experiência de consumo omnicanal

Que canal de 
distribuição 
responde 
melhor às suas 
necessidades de 
compra? 
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Portugal 2018 Lojas físicas E-commerce M-commerce

Política de trocas e devoluções   87%  11%  2%

Nível de preços   49%   44%   8%

Métodos de pagamento seguros   80%   15%   5%

Proteção de dados pessoais  82%  14%   4%

Facilidade de comparar produtos   58%   36%   5%

Facilidade de comparar preços   43%   49%   8%

Rapidez nas compras   59%   33%   9%

Acesso à opinião de outros consumidores   35%   56%   10%

Facilidade de pesquisa e escolha   55%   38%   7%

Grande variedade   52%   41%   8%

Possibilidade de fazer as compras quando quero   45%   46%   10% 

Aconselhamento competente e profissional   91%   8%   1%

Informação de qualidade sobre o produto   72%   24%  5%

Prazer a fazer compras (experiência agradável)   81%   15%  4%

Informação de produtos disponíveis em stock   51%   41%   8%

Prazo de entrega dos produtos   63%   30%   7%

Serviço pós-compra (reparações)   87%   10%  3%

Entrega em casa   44%   48%   9%

Rapidez na obtenção dos produtos adquiridos  77%  18%   5%



Experiência de consumo omnicanal

02. Que canal de distribuição responde 
melhor às suas necessidades de compra?  
Através das respostas relativas aos canais de 
distribuição que melhor se adequam às necessidades 
dos consumidores, é possível verificar-se que em 
2018 os Portugueses continuam a privilegiar 
fazer as suas compras em lojas físicas de forma 
consistente e por quase todos os motivos 
analisados, contrariamente ao verificado 
na média europeia, em que os benefícios do 
e-commerce prevalecem.

Para os portugueses, o e-commerce (via desktop 
ou laptop) aparece como segunda opção, só 
ultrapassando as lojas físicas no que se refere à 
comparação de preços, no acesso a opiniões de outros 
consumidores, no facto de se poder comprar quando se 
quer e no serviço de entrega em casa.

De realçar a subida dos valores referentes ao 
m-commerce (via smartphone ou tablet) que, apesar 
de continuar a apresentar valores reduzidos, 
apresenta uma tendência positiva face a 2017. Pode 
ainda verificar-se que é a faixa etária mais jovem da 
população portuguesa (18-34 anos) quem mais adere a 
este tipo de consumo.
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 Aumento face a 2017

 Diminuição face a 2017

  O mesmo valor 
que em 2017

Portugal 2018 Lojas físicas E-commerce M-commerce

Política de trocas e devoluções   87%  11%  2%

Nível de preços   49%   44%   8%

Métodos de pagamento seguros   80%   15%   5%

Proteção de dados pessoais  82%  14%   4%

Facilidade de comparar produtos   58%   36%   5%

Facilidade de comparar preços   43%   49%   8%

Rapidez nas compras   59%   33%   9%

Acesso à opinião de outros consumidores   35%   56%   10%

Facilidade de pesquisa e escolha   55%   38%   7%

Grande variedade   52%   41%   8%

Possibilidade de fazer as compras quando quero   45%   46%   10% 

Aconselhamento competente e profissional   91%   8%   1%

Informação de qualidade sobre o produto   72%   24%  5%

Prazer a fazer compras (experiência agradável)   81%   15%  4%

Informação de produtos disponíveis em stock   51%   41%   8%

Prazo de entrega dos produtos   63%   30%   7%

Serviço pós-compra (reparações)   87%   10%  3%

Entrega em casa   44%   48%   9%

Rapidez na obtenção dos produtos adquiridos  77%  18%   5%



Experiência de consumo omnicanal

02. Que canal de distribuição responde 
melhor às suas necessidades de compra?  
De destacar que, apesar da evolução negativa, os 
resultados do e-commerce são superiores aos valores 
obtidos pelas lojas físicas, para a média europeia.
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 Aumento face a 2017

 Diminuição face a 2017

  O mesmo valor 
que em 2017

Europa 2018 Lojas físicas E-commerce M-commerce

Política de trocas e devoluções   74%   22%   4%

Nível de preços   36%   53%   11%

Métodos de pagamento seguros   71%   22%   7%

Proteção de dados pessoais  77%  18%  5%

Facilidade de comparar produtos   38%   51%   11%

Facilidade de comparar preços   28%   59%   13%

Rapidez nas compras   34%   51%   15%

Acesso à opinião de outros consumidores   23%   63%   15%

Facilidade de pesquisa e escolha   33%   54%   13%

Grande variedade   32%   56%   12%

Possibilidade de fazer as compras quando quero   25%   59%   16% 

Aconselhamento competente e profissional   83%   14%   3%

Informação de qualidade sobre o produto   53%   38%   9%

Prazer a fazer compras (experiência agradável)   70%   24%   7%

Informação de produtos disponíveis em stock   36%   52%   12%

Prazo de entrega dos produtos   48%   42%   11%

Serviço pós-compra (reparações)   77%   18%  5%

Entrega em casa   26%   60%   14%

Rapidez na obtenção dos produtos adquiridos   78%   16%   6%



Catálogos de correio
13%
9%

20%
24%

Website (compras através de um computador) de 
lojas com uma ou mais lojas físicas

Aplicação móvel (compras através de um telemóvel/ 
tablet) de lojas com uma ou mais lojas físicas

9%
11%

19%
29%

Website (compras através de um 
computador) de lojas sem lojas físicas

85%
70%Lojas físicas

9%
14%

Aplicação móvel (compras através de um 
telemóvel/ tablet) de lojas sem lojas físicas

8%
11%Website mas através de um dispositivo 

disponível no interior da loja física 

 Portugal

 Europa

Experiência de consumo omnicanal

Onde compraria os 
seguintes presentes?*

03 

O Top 3 dos canais onde os 
portugueses compram os seus 
presentes de Natal em 2018 
permanecerá inalterado face ao 
ano anterior: Lojas físicas, website 
(via computador) de lojas com 
uma ou mais lojas físicas, website 
(via computador) de lojas sem 
lojas físicas. O mesmo fenómeno 
observa-se na generalidade dos 
países europeus inquiridos.

O canal menos utilizado para a 
compra de presentes este ano 
será o website através de um 
dispositivo disponível na loja 
física, no caso dos portugueses, 
e os catálogos de correio para a 
generalidade dos europeus.

*  Para este estudo foram consideradas as seguintes categorias de presentes: 
Brinquedos, Lazer, Moda, Desporto, Presentes para casa, Box & Cards, Alimentos e 
Bebidas, Saúde e Beleza, Acessórios tecnológicos, Tecnologia, Vídeo jogos, Filmes, 
Música, Livros.

Para este estudo foram considerados os dados dos seguintes países: Áustria, Bélgica, 
Alemanha, Itália, Polónia, Portugal, Rússia, Espanha, Holanda e Reino Unido
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Experiência de consumo omnicanal

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

04 

Em 2018, os portugueses continuam 
a privilegiar fazer as suas compras de 
Natal nos Centros Comerciais. Esta 
intenção encontra-se bastante acima da 
média europeia, apesar da redução de 
74% para 67% de respostas recebidas. 

Os hipermercados/ supermercados 
continuam a ser a segunda maior opção 
no momento de fazer as compras de 
Natal, estando Portugal mais uma vez acima 
de todos os países europeus inquiridos, e 
sendo as lojas de rua a terceira escolha mais 
mencionada pela população portuguesa.

No que se refere à média dos países 
europeus, a população tenciona 
comprar a maioria dos seus presentes 
em cadeias de retalho especializado, 
tendo como segunda maior opção 
a compra em hipermercados/ 
supermercados. As lojas de rua são as que 
sofrem um maior decréscimo face ao ano 
de 2017, sendo os polacos os seus maiores 
adeptos, assim como das lojas de luxo.

Os Portugueses são também aqueles 
que mais tencionam comprar 
presentes em outlets.

Não sei 1%
1%

37%
31%Retalhistas 

especializados

Lojas de luxo 3%4%

42%
40%Lojas de rua

74%
67%Centros Comerciais

22%
21%Outlets

54%
54%Hipermercados/ 

Supermercados

Não sei 4%
5%

46%
45%Retalhistas 

especializados

Lojas de luxo 7%
7%

41%
38%Lojas de rua

37%
37%Centros Comerciais

16%
14%Outlets

39%
39%Hipermercados/ 

Supermercados

 2018  2017

Portugal

Europa
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Experiência de consumo omnicanal

Que canais digitais usa para 
pesquisar e/ ou comparar 
produtos em cada categoria?*

05 

Em média, em 2018, o canal digital 
mais utilizado pelos portugueses 
para pesquisa/ comparação dos 
produtos analisados é o website da 
loja com uma ou mais lojas físicas 
(58%), sendo o segundo canal digital os 
motores de pesquisa (e.g. Google) com 
53% dos inquiridos a afirmarem utilizarem 
esta ferramenta, e como terceira opção 
verificam-se os websites de marcas/
fornecedores (50%), sem alterações 
significativas face ao ano anterior. 

Relativamente à média europeia, 
também esta não se altera em 2018, 
sendo o canal digital mais utilizado 
para pesquisar/ comparar os produtos 
em questão, em primeiro lugar, os 
motores de busca (e.g. Google), em 
segunda opção os websites de lojas com 
uma ou mais lojas físicas, e como terceira 
via o website de lojas sem lojas físicas (e.g. 
Amazon), em detrimento dos fóruns e 
blogs.

*  Para este estudo foram consideradas as seguintes categorias de presentes: Brinquedos, 
Lazer, Moda, Desporto, Presentes para casa, Box & Cards, Alimentos e Bebidas, Saúde e 
Beleza, Acessórios tecnológicos, Tecnologia, Vídeo jogos, Filmes, Música, Livros

Para este estudo foram considerados os dados dos seguintes países: Áustria, Bélgica, 
Alemanha, Itália, Polónia, Portugal, Rússia, Espanha, Holanda e Reino Unido

26%

35%

58%
50%

30%

53%

39%

19%

15%

23%

43%
47%

39%

29%

48%

30%

Portugal

Europa

 Newsletters e folhetos online recebidos por email
 Website de lojas sem lojas físicas
 Website de lojas com uma ou mais lojas físicas
 Website de marcas/ fornecedores
 Website com cupões e ofertas
 Motores de busca
 Sites de comparação
 Fóruns e blogs
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Para pesquisar produtos
62%

56%

52%
47%

Para verificar comentários e 
recomendações de clientes sobre produtos

Para verificar os presentes que a família e 
amigos pretendem

27%
34%

46%
43%

Para encontrar descontos, cupões e 
informações de venda

20%
18%Dar a minha opinião/ conselho

60%
51%Para procurar ideias para presentes

59%
51%Para verificar preços

 Portugal

 Europa

Experiência de consumo omnicanal

Como pretende utilizar 
as redes sociais?

06 

Em 2018, a utilização de redes 
sociais tem como principal 
finalidade a pesquisa de 
produtos, a procura de ideias 
para presentes e a verificação 
de preços. A prática menos 
mencionada é a partilha de 
opiniões.

Para este estudo foram considerados os dados dos seguintes países: Áustria, Bélgica, 
Alemanha, Itália, Polónia, Portugal, Rússia, Espanha, Holanda e Reino Unido
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Experiência de consumo omnicanal

Que métodos de pagamento 
tenciona usar nas suas 
compras de Natal?

07 

Em 2018, o método de pagamento preferencial 
em loja em Portugal, e na maioria dos países 
europeus, é o cartão de débito, seguindo-se o 
pagamento em dinheiro.

Relativamente ao pagamento online, o método 
preferido dos portugueses é o cartão de 
crédito (de realçar um aumento cerca de 15 
pontos percentuais em 2018, face aos 27% em 
2017), seguindo-se a utilização de uma digital wallet. 
Os europeus inquiridos afirmam voltar a privilegiar 
o uso do cartão de débito online, seguindo-se então 
a utilização do cartão de crédito.

Para este estudo foram considerados os dados dos seguintes países: Áustria, Bélgica, Alemanha, 
Itália, Polónia, Portugal, Rússia, Espanha, Holanda e Reino Unido

54%
58%

30%

41%

72%

63%

42%
38%

29% 31%

36% 36%

2%
5% 4%

6%

5%

11%

Na loja

Online

Dinheiro Cartão de 
débito

Cartão de 
débito

Cartão de 
crédito

Cartão de 
crédito

Digital Wallet 
(e.g. PayPal)

Digital Wallet 
(e.g. PayPal)

Outros (e.g. 
Vouchers, 
Cheques)

Outros (e.g. 
Vouchers, 
Cheques)

 Portugal  Europa
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O Estudo de Natal 2018 foi realizado 
durante o mês de outubro de 2018 a uma 
amostra de 9.169 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 

através de um painel de empresas 
especializadas na realização de inquéritos, 
considerando os seguintes atributos:
• 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.

Metodologia
Christmas Survey 2018

Dimensão da amostra

Áustria 842

Bélgica 897

Alemanha 1.150

Itália 1.022

Holanda 840

Polónia 831

Portugal 780

Rússia 949

Espanha 921

Reino Unido 937

Total 9.169
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  Países inquiridos para o 
Christmas Survey de 2018



Contactos

Miguel Eiras Antunes
Partner and Consumer Leader
Tel: +351 210 422 586
Email: meantunes@deloitte.pt

Pedro Miguel Silva
Associate Partner
Tel: +351 210 422 586
Email: pmsilva@deloitte.pt
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