
 

CONHEÇA OS NOMES RELACIONADOS AO NATAL 

MAIS COMUNS POR QUEM NASCEU EM 25 DE 

DEZEMBRO 

Natalina é o primeiro da lista, seguido por Natalino, e Natal aparece em quarto lugar, em 

levantamento feito pela proScore junto aos seu banco de dados com 180 milhões de CPFs  

 

A proScore, Bureau de Informação e Análise de Crédito, realizou um levantamento junto ao seu 

banco de dados, o qual possui 180 milhões de CPFs capturados em todo o Brasil, e apurou os 

nomes relacionados ao natal mais comuns no País pelas pessoas nascidas em 25 de dezembro.   

O primeiro nome da lista é Natalina, com 11.005 ocorrências; em segundo vem  Natalino, com 

9.583 nomes.  O nome Natal aparece em quarto lugar com 5.493 pessoas nascidas em 25 de 

dezembro. Jesus ocupa o oitavo lugar, com 1148 nomes; e Noel o 10° lugar com 286 nomes. 

Diversos nomes que fazem parte da lista de imediato não são fáceis de relacioná-los ao natal, 

entretanto todos possuem uma relação estreita com a data. Nomes como Claus e Nicolas, 

derivados respectivamente de Santa Claus e São Nicolau, fazem alusão ao Papai Noel.  Estela e 

suas diferentes grafias significa estrela em referência à estrela que anunciou o nascimento de 

Jesus. Na lista também constam Gaspar e Melchior, dois dos três reis magos, e Angelica e 

Angela, que fazem alusão aos anjos presentes no nascimento de Jesus. Outro nome é Carolina, 

bastante usual no Brasil, que faz referência a "Christmas Carol", que em inglês significa 

"canção de Natal”.   

“Todos os nomes têm uma explicação histórica, mas não é possível ter certeza se todos os pais 

aos escolherem nomes relativos ao natal para os filhos nascidos em 25 dezembro levaram em 

consideração o fator histórico, principalmente os nomes que não lembram facilmente a data”, 

diz Mellissa Penteado, CEO da proScore.     

Conheça a lista completa dos nomes relacionados ao natal mais comuns por quem nasceu em 25 

de dezembro: 

1 NATALINA 11005 

2 NATALINO 9583 

3 NATALIA 8053 

4 NATAL 5493 

5 NATANAEL 2188 

6 NASCIMENTO 1657 

7 NATALICIA 1565 

8 JESUS 1148 

9 ANGELA 724 

10 NOEL 286 

11 ANGELO 246 

12 ANGELINA 228 



13 CAROLINA 214 

14 ANGELICA 203 

15 NATALY 181 

16 CAROLINE 111 

17 SANTA 104 

18 NICOLAU 95 

19 NOELIA 89 

20 ESTELA 58 

21 GASPAR 55 

22 SANTO 52 

23 BALTAZAR 50 

24 STELLA 36 

25 STELA 34 

26 NOELY 26 

27 BELCHIOR 20 

28 NATASHA 12 

29 NICOLAS 11 

30 CAROL 10 

31 ESTELLA 4 

32 KLAUS 4 

33 NICHOLAS 4 

34 MELCHIOR 2 

35 CLAUS 1 

36 CRISTO 1 

37 NICOLETE 1 

  

Sobre a proScore: A proScore Tecnologia da Informação Ltda é uma empresa com 13 anos de 

atuação no mercado de desenvolvimento de software e prestação de serviços de tecnologia da 

informação e é a única empresa do segmento 100% nacional; trata e fornece informações de 

qualidade que são utilizadas nos mais diferentes segmentos onde atua. 

É um bureau de informação e análise de crédito especialista no tratamento de informações de 

diversas fontes com objetivo de desenvolver soluções customizadas com foco no negócio do 

cliente, como consultas para tomada de decisão de crédito e cobrança, decisão personalizada 

(score neural), tratamento e enriquecimento de bases de dados e outras soluções segmentadas 

com qualidade, segurança e agilidade tecnológica. 


