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O Natal é a data mais importante 
do varejo (físico e online) brasileiro.

A data movimenta mais de     

R$ 30 bilhões no varejo físico e 

mais de R$ 7 bilhões no e-

commerce.

Neste período, o valor médio 

dos presentes é de R$ 100 para 

os comprados em lojas físicas e 

R$ 420 para os comprados no 

e-commerce.

Eletrodomésticos Telefonia

Todos os setores são afetados positivamente pelo 

Natal – de vestuário a brinquedos, passando por 

perfumes, cosméticos, eletrônicos e alimentos. 

Os presentes que mais se destacam são:

Moda e Acessórios

Neste estudo, vamos aprofundar as características 

dessas três categorias, que são as mais populares na 

hora do presente de natal.

Fonte: E-bit, Alshop



Eletrodomésticos



CENÁRIO

Anos de crise fizeram com que 

o faturamento caísse 

consecutivamente nos últimos 

anos.

FATURAMENTO

O incentivo do governo com a 

liberação do FGTS ajudou o setor, 

que apresentou crescimento de 

4,6% no faturamento de maio a 

julho deste ano.

VENDAS

Em 2016, foram 

comercializados 12,9 milhões 
de aparelhos da linha 

branca*.

*inclui equipamentos como geladeira, 

fogão, máquina de lavar, entre outros.

Maior indústria do setor 
Whirlpool

DATAS 
COMEMORATIVAS

Ficou entre as categorias mais 

vendidas nas principais datas 

comemorativas do ano.

(Dia das Mães, Dia dos Namorados e Black 

Friday) 

BLACK FRIDAY

Nesta data, Eletrodomésticos 

foi a categoria de maior 
faturamento do varejo online. Maior varejo do setor

Lojas Americanas

OS MAIORES

Fonte: E-bit, Alshop, Folha de S. Paulo, Economia em Dia (Bradesco), Exame.com



Telefonia



CENÁRIO

Em 2016, o país finalizou o 

ano com 244 milhões de 

linhas telefônicas.

FATURAMENTO

Em 2016, o setor* faturou 

R$ 129 bilhões.

VENDAS

Entre abril e junho deste ano, 

foram vendidos 13 milhões de 
celulares. O valor médio de 

compra é de 

R$ 1.044,00.

USO DO SMARTPHONE

O brasileiro passa em média 

3h14 por dia no celular. 68% 

dos usuários afirmam estar 

dispostos a clicar em 

propagandas.

OS MAIORES

Os três maiores acessos 

móveis vêm do Sudeste, com 

São Paulo sendo o primeiro 

com 24 milhões de acessos e 

Rio de Janeiro em segundo 

com 8,2 milhões.

DATAS 
COMEMORATIVAS

As vendas crescem em maio (Dia 

das Mães), agosto (Dia dos Pais) e 

dezembro (Natal). Estima-se que 

mais de 20 milhões de brasileiros 

compraram celulares em 2016.

Fonte: G1 Tecnologia, Associação brasileira da indústria Elétrica e Eletrônica, Exame.com, Economia em Dia (Bradesco), Fecomércio

*O faturamento da indústria 

eletroeletrônica, no ano de 2016



Moda e Acessórios



CENÁRIO

Roupa é o item da categoria 

vendido com mais frequência 

(73%), seguido por calçados
(67%), acessórios (63%) e bolsas

(50%).

FATURAMENTO

O faturamento em 2016 foi 

em torno de R$ 135 bilhões.

PREFERÊNCIAS

Mulheres dão preferência para 

pesquisa online de Vestidos (56%), 

Roupas Íntimas (15%), Saias (11%) e 

outros (18%). Entre os homens, as 

preferências são: Camisa Polo (20%), 

Terno (16%), Roupa Íntima (9%) e outros 

(47%).

COMPRAS

54% dos consumidores 

pesquisam online antes de 

comprar. Homens costumam 

ter um ticket médio maior nas 

compras de roupas, calçados 

e acessórios.

VENDAS E VOLUME

Moda e Acessórios lideram as 

vendas em volume no e-

commerce. Em segundo lugar 

em volume, e em primeiro em 

faturamento, aparecem 

Eletrodomésticos.

ESPAÇO PARA TODOS

O setor é muito pulverizado. Se 

somarmos o faturamento das quatro 

maiores do grande varejo (Riachuelo, 

Renner, C&A e Marisa) não chega a 5% do 
mercado. Existe muito espaço para as 

lojas pequenas e fora dos grandes 

centros.

Fonte: E-commerce Brasil, Abit, Fecomércio, OGlobo.com





Matéria Publicitária
Conte a história do seu produto com a credibilidade dos nossos produtos – G1, GE e GShow.

Como funciona?

A matéria publicitária é um produto de 

branded content. Uma vez publicada, 

o conteúdo continua disponível para 

quem quiser acessar, mas trabalhamos 

com um período de 7 dias de 

divulgação do conteúdo em nossas 

páginas locais e/ou nacionais.

Ideias de aplicação

Matéria publicitária sobre:

- Dicas de como lavar roupas

delicadas com máquina de lavar

- Como escolher o melhor modelo

de smartphone de acordo com o uso 

do cliente

- Ideias de looks e combinações

para usar na noite de natal



Especial Publicitário
Conte a história do seu produto com a credibilidade dos nossos produtos – G1, GE e GShow.

Como funciona?

O especial publicitário também é um 

produto de branded content. É 

recomendado para anunciantes que 

possuem grande quantidade de 

conteúdos a serem publicados e se 

difere da matéria por ter divulgação 

de 30 dias e quantidade ilimitada de 

matérias publicadas.

Ideias de aplicação

Especial Publicitário sobre:

- Eventos de final de ano na cidade

- Dicas de como escolher o melhor 

presente de natal

- Looks e ideias de ceia de natal



Native Carrossel
Formato pensado para divulgação criativos institucionais e ofertas de natal com maior impacto.

Ideias de aplicação

- Ofertas de smartphones, produtos 

de linha branca e moda e 

acessórios.



Display Native vídeo Pre-Roll

Podem ser comercializados todos 

os formatos de mídia display 

disponíveis.

Formato de vídeo que entra dentro do 

feed de notícias.

Formato de vídeos com e sem skip.


