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Até 2013, no Brasil, a maioria dos brasileiros ainda 
acessava a internet por meio de um computador. Essa 
história mudou em 2014, quando o celular tomou a 
dianteira e assumiu definitivamente o posto de principal 
meio para conectar-se ao mundo virtual. Apenas dois 
anos depois, 138,3 milhões de pessoas no país já eram 
proprietárias de um celular1 – o que corresponde a 
77,1% da população com 10 anos ou mais. Além disso, 
em 2016, 94,6% dos brasileiros com 10 anos ou mais 
e que acessaram a internet o fizeram por meio de um 
smartphone2. 

Onipresentes no dia a dia, os aparelhos móveis 
facilitam a vida de diversas maneiras: colocam-nos 
em contato direto e constante com nossos familiares, 
amigos, grupos de trabalho e empresas, conectam-
nos às redes sociais, permitem realizar consultas e 
operações bancárias, oferecem múltiplas possiblidades 
de entretenimento (seja como consumidores, seja 
como produtores de conteúdo), têm modificado 
profundamente os serviços de transporte nas grandes 
cidades... E nos possibilitam ir às compras, sobretudo 
por meio dos inúmeros aplicativos que podem ser 

instalados em um smartphone. 

De acordo com pesquisa conduzida pelo SPC 
Brasil e pela Confederação Nacional de Dirigentes 
Lojistas (CNDL), dentre os itens mais adquiridos via 
aplicativos, atualmente, estão eletrônicos e produtos 
de informática, serviços de transporte e produtos de 
moda e vestuário. Além disso, quatro em cada dez 
entrevistados já utilizaram o WhatsApp para entrar em 
contato com uma loja ou um vendedor. 

O objetivo do estudo é investigar o perfil e os hábitos 
de compra dos consumidores digitais em aplicativos 
diversos, considerando os principais fatores que 
estimulam o uso dessas ferramentas, os produtos 
mais adquiridos e os obstáculos que ainda impedem o 
consumo feito através dos apps, bem como a utilização 
do WhatsApp para relacionar-se com empresas ou 
marcas e adquirir produtos e serviços. Os entrevistados 
são consumidores de todas as capitais brasileiras, 
homens e mulheres com idade igual ou maior a 18 
anos, de todas as classes sociais e que realizaram 
compras pela internet nos últimos 12 meses.

CINCO EM CADA DEZ CONSUMIDORES CONECTADOS 
UTILIZARAM APLICATIVOS PARA REALIZAR AO 
MENOS UMA COMPRA DE PRODUTO OU SERVIÇO 
NOS ÚLTIMOS 12 MESES 

1  https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/media/com_mediaibge/arquivos/c62c9d551093e4b8e9d9810a6d3bafff.pdf
2  https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/media/com_mediaibge/arquivos/c62c9d551093e4b8e9d9810a6d3bafff.pdf 
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CONSUMO POR APLICATIVO

FACILIDADE DE ACESSO E PRATICIDADE SÃO AS 
PRINCIPAIS RAZÕES PARA COMPRAS POR APLICATIVOS

Um estudo recente feito pela App Annie, especialista 
no mercado de aplicativos, estima que a economia 
organizada em torno deste segmento estará avaliada 
em 6,3 trilhões de dólares em 2021, no mundo todo. O 
número é quase quatro vezes maior do que em 2016, 
quando a economia global de aplicativos foi avaliada 
em 1,3 trilhões de dólares.

É difícil até mesmo vislumbrar cifras deste tamanho, 
mas, à medida que aumenta o tempo de uso e a 
permanência das pessoas no ambiente dos aplicativos, 
cotidianamente, fica claro que a importância 
econômica dos apps tende a aumentar drasticamente 
nos próximos anos. No Brasil, cinco em cada dez 
consumidores conectados utilizaram aplicativos para 
realizar ao menos uma compra de produto ou serviço 
nos últimos 12 meses (51,1%), principalmente os mais 
jovens (59,6%). 

Os motivos que levam alguém a comprar via app 
incluem a facilidade de acesso/poder acessar o 
celular de qualquer lugar (52,1%), o fato de ser mais 
prático e rápido (48,8%), a possiblidade de encontrar 
os melhores preços e ofertas do mercado (37,0%) e 
pela facilidade em organizar as compras segundo 
interesses/gostos pessoais (25,9%). 

Considerando os itens adquiridos com maior 
frequência, aparecem eletrônicos e produtos de 
informática (44,5%, aumentando para 58,3% entre os 
homens), serviços de transporte - taxi, Uber, Cabify, etc 
- (39,1%, aumentando 49,8% na Classe A/B), produtos 
de moda e vestuário (35,9%, aumentando para 46,7% 
entre as mulheres) e ingressos para Shows/cinema/
teatro (25,1%). 
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Seis em cada dez entrevistados já utilizam apps para 
tarefas financeiras (66,9%, aumentando para 76,5% na 
Classe A/B), sendo que 47,1% mencionam operações, 
pagamentos e consultas bancárias (aumentando 
para 62,0% na Classe A/B), enquanto 24,6% fazem 

comparações de preços e 18,6% organizam as 
finanças, pagamentos etc. Em contrapartida, 33,1% 
dos respondentes não utilizam aplicativos com esta 
finalidade (aumentando para 36,0% na Classe C/D/E). 

PRODUTOS OU SERVIÇOS QUE COMPRA 
COM MAIOR FREQUÊNCIA POR APLICATIVO

Eletrônicos/informática

Serviços de transporte (taxi, Uber, Cabify, etc.)

Moda/vestuário

Ingressos para Shows/cinema/teatro

Comidas e bebidas por delivery

Produtos de beleza, cosméticos, perfumes

Viagens/turismo

Artigos esportivos

Livros

Outros

44%

25%

14%

39%

24%

10%

36%

23%

2%

2%
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Os fatores que mais atrapalham a aquisição 
de produtos e serviços por meio de tablets ou 
smartphones, por sua vez, são a tela pequena (44,2%), 
a falta de segurança para dispositivos móveis (35,4%), 
os apps difíceis de usar (17,4%) e a falta de acesso a 
uma conexão Wi-Fi (16,5%). 

“Há vários sinais de que o uso de aplicativos para 
negócios deverá crescer nos próximos anos, embora 
cada país e cada mercado tenham um tempo 
próprio para a maturação e desenvolvimento dessas 
tecnologias. De qualquer maneira, é notável a 
ascensão dos aplicativos on-Demand, especialmente 

nos segmentos de transporte, serviços de streaming e 
alimentação, por exemplo. Também já se fala no avanço 
dos mecanismos de compra por voz como motor 
do varejo on-line e próxima tendência mundial a se 
confirmar, e não se pode esquecer a evolução constante 
dos meios móveis de pagamento, possibilitando que o 
usuário não precise deixar o ambiente do aplicativo 
para fazer compras. Enfim, este é um momento de 
mudanças intensas, em que os varejistas precisarão 
estar atentos para avaliar sua presença na internet, 
ampliando canais de relacionamento e facilitando o 
acesso dos clientes” – argumenta o presidente do SPC 
Brasil, Roque Pellizzaro Junior. 

Tela pequena 44%

Falta de segurança para 
dispositivos móveis 35%

Apps difíceis de usar 17%

Falta de acesso a 
uma conexão Wi-fi 16%

OBSTÁCULOS QUE 
ENCONTRA PARA 

FAZER COMPRAS POR 
APLICATIVOS NO TABLET 

OU SMARTPHONE
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Pesquisas mostram que o WhastApp é o aplicativo de 
redes sociais mais utilizado pelos brasileiros, estando 
presente em nove de cada dez smartphones3. De acordo 
com um anúncio oficial feito pelo Facebook em fevereiro 
deste ano, o app de mensagens já ultrapassou a marca 
de um bilhão e meio de usuários ativos mensalmente 
no mundo todo, , sendo que aproximadamente 60 
bilhões de mensagens são enviadas todos os dias. 

Embora o WhatsApp seja maciçamente utilizado para a 
comunicação em âmbito pessoal, a ferramenta começa a 

ser tornar popular como meio de relacionamento entre 
consumidores e empresas, ao lado da possibilidade 
de adquirir produtos e serviços diversos: quatro em 
cada dez entrevistados já utilizaram o WhatsApp para 
se comunicar com uma loja ou vendedor (44,4%), 
sendo que 14,1% o fizeram para saber o preço e a 
disponibilidade de um produto após receber uma 
oferta, enquanto 12,2% fizeram compras e 11,8% 
agendaram um serviço (aumentando para 16,9% na 
Classe A/B).

COMPRAS PELO WHATSAPP

UM NOVO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS ENTRE 
CONSUMIDORES E VAREJISTAS

3  http://conecta-i.com/?q=pt-br/whatsapp-%C3%A9-o-app-de-rede-social-mais-usado-pelos-internautas-brasileiros 
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Sim, após receber uma oferta, 
para saber preço e/ou perguntar 
disponibilidade do produto

Sim, para agendar um serviço

Sim, para fazer uma reclamação

Sim, após ver um produto 
que chamou minha atenção 
ou que eu estava precisando

Sim, para fazer compras

Sim, para realizar uma troca

Tendo em vista aqueles que utilizaram o WhatsApp 
para fazer compras ou agendamento de serviço, os 
principais motivos de uso são a facilidade e rapidez 
no atendimento, em comparação ao telefone ou 
atendimento pessoal (42,2%, aumentando para 49,8% 
na Classe C/D/E), a possiblidade de comprar sem sair 
de casa (38,9%) e o fato de as informações ficarem 
armazenadas, facilitando o acesso/consulta posterior 

(36,1%, aumentando para 45,7% entre os homens e 
52,8% na Classe A/B).

Os itens mais adquiridos são serviços de manutenção/
conserto de produtos diversos (31,1%), roupas, 
calçados e acessórios (29,3%), remédios e produtos 
de saúde (26,3%) e celular/smartphone (25,6%, 
aumentando para 45,1% entre os homens).

JÁ UTILIZOU O WHATSAPP 
PARA SE COMUNICAR COM 
UMA LOJA/VENDEDOR? 

PRINCIPAIS 
MOTIVOS DE USO 
DO WHATSAPP 
PARA FAZER 
COMPRAS OU 
AGENDAMENTO 
DE SERVIÇO:

SIM 
(TOTAL)

44%

56%
NÃO

11%

6%

12%

12%

10%

A facilidade e rapidez no 
atendimento, em comparação ao 
telefone ou atendimento pessoal

Possiblidade de comprar 
sem sair de casa39%

42%

14%
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PRODUTOS E SERVIÇOS COMPRADOS COM POR MEIO DO WHATSAPP

Manutenção/conserto de produtos diversos

Vestuário, calçados, acessórios (cintos, bolsas, carteiras, etc.)

 Remédios e produtos de cuidados da saúde 
(suplementos, vitaminas, etc.)

Celular/smartphone

Acessórios para celular/tablet ou computador 
(capas, películas, carregadores, pen drive, etc.)

Alimentos e bebidas (produtos de 
supermercado ou comida delivery

Eletrônicos (tablets, notebooks, câmera digital, etc.)

Cosméticos/perfumes

Viagens (Reserva em hotéis, pousadas, passagens aéreas, 
ônibus, trem, navios, pacotes turísticos)

Eletrodomésticos (geladeira, TV, máquina de lavar, 
fogão, aspirador de pó, etc.)

Artigos para casa (cama, mesa, banho, 
decoração, utensílios, etc.)

Artigos esportivos

Livros ou revistas físicas ou digitais

Brinquedos, jogos e games

Cursos

Música (compra de DVDs/CDs físicos)

Produtos para animais/pets (ração, roupas, 
coleiras, remédios para animais, etc.)

Joias/semijoias

Artigos para bebês/crianças (roupas, carrinhos, 
chupetas, mamadeiras, fraldas, sapatos, etc.)

Produtos eróticos/sex shop

Outros

Não sei/não lembro

31%

26%

22%

21%

18%

17%

10%

9%

9%

6%

6%

29%

26%

21%

21%

18%

13%

10%

9%

9%

5%

1%
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Para os 55,6% de consumidores que nunca utilizaram 
o WhatsApp para comprar ou se comunicar com lojas 
ou vendedores, 30,8% justificam dizendo que sempre 
conseguiram resolver o que precisavam diretamente 
no site ou aplicativo da empresa (aumentando 
para 36,8% os homens), 24,3% não gostam de ser 
incomodados por empresas e usam o aplicativo 
somente para fins pessoais e 23,3% compram em lojas 
que não oferecem esse canal de comunicação.

Considerando a frequência das conversas com 
vendedores e lojas realizadas pelo WhatsApp, 40,0% 
fazem isso raramente, 39,0% de vez em quando, 12,9% 
frequentemente e 8,1% sempre. Nas ocasiões em 
que o aplicativo foi utilizado para entrar em contato 
com as lojas, 73,1% tiveram retorno na maioria das 
vezes, ao passo em que outros 21,7% não obtiveram 
retorno em raras situações e somente 5,3% não foram 
respondidos.

A praticidade e o imediatismo proporcionados pelo 
aplicativo parecem fazer com que os consumidores 
vejam com bons olhos a adoção da ferramenta como 
forma de relacionar-se com empresas: entre os que já 
utilizaram o app para se relacionar com o vendedor, 
79,5% consideram importante a loja oferecer ao 
cliente a opção de se comunicar pelo WhatsApp, 
enquanto 7,2% consideram pouco ou nada importante 
e 13,3% são indiferentes. 

De modo semelhante, 73,6% dos entrevistados 
acreditam que o WhatsApp é uma boa forma das 
empresas se comunicarem com eles, sobretudo para 

tirar dúvidas ou receber suporte técnico (54,5%), 
agendar horários de atendimento (33,5%) e enviar 
promoções (28,9%, aumentando para 37,4% na faixa 
de 35 a 54 anos). 

A pesquisa revela que 63,7% utilizam o WhatsApp 
para se comunicar com estabelecimentos comerciais 
e profissionais liberais. Neste caso, 18,1% fazem isso 
com frequência, 28,6% de vez em quando e 17,0% 
raramente. Em contrapartida, 34,7% dos consumidores 
ouvidos não utilizam o WhatsApp com esta finalidade 
(aumentando para 44,5% entre os mais velhos).
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Há até mesmo consumidores que já preferem o 
atendimento de lojas pelo WhatsApp (27,1%), ao passo 
em que 24,8% mencionam o telefone (aumentando 
para 28,5% entre os homens e 41,5% entre os mais 
velhos), 16,3% falam em outros canais pela internet, 
como o Facebook, Instagram, chat etc (aumentando 
para 19,8% entre as mulheres, 28,4% entre os mais 
jovens e 18,7% na Classe C/D/E) e apenas 10,3% 
mencionam o contato pessoal.

Finalmente seis em cada dez entrevistados utilizam 
o WhatsApp para fazer ligações ao invés de realizar 
chamadas pelo telefone fixo ou celular (66,4%), sendo 
que 20,8% fazem isso com frequência, 23,9% de vez 
em quando e 21,7% raramente. Por outro lado, 32,3% 
não utilizam o aplicativo em substituição às ligações 
telefônicas.

“Na verdade, informalmente, inúmeros serviços já são 
feitos pelo WhasApp: pacientes confirmam consultas, 
clientes perguntam se o carro já está pronto na oficina, 
colegas de trabalho marcam reuniões e definem planos 
de trabalho, donos de pequenos comércios avisam 
seus clientes de que um determinado produto chegou 
na loja, enviam promoções e novidades... Mas, agora, 
as empresas começam a perceber que não podem mais 
abrir mão de uma ferramenta de conexão instantânea 
entre a marca e o consumidor. Em janeiro deste ano 

o aplicativo lançou, no Brasil, sua versão Business, 
pensada especialmente para perfis de pequenas e 
médias empresas. Isso é uma prova inequívoca de que 
o WhatsApp sabe bem qual é o potencial de negócios 
da ferramenta. Para os varejistas brasileiros, fica o 
alerta: cada vez mais o consumidor será atraído pelas 
empresas que forem verdadeiramente responsivas, e 
que estejam atentas às necessidades de seus clientes” 
– afirma a economista chefe do SPC Brasil, Marcela 
Kawauti. 
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CONCLUSÕES

CONSUMO POR APLICATIVO

 » Entre os consumidores on-line, 51,1% utilizaram aplicativos para realizar ao menos uma compra de produto ou 
serviço nos últimos 12 meses. 

 » Os motivos que levam alguém a comprar via app incluem a facilidade de acesso/poder acessar o celular de 
qualquer lugar (52,1%), o fato de ser mais prático e rápido (48,8%) e a possiblidade de encontrar os melhores 
preços e ofertas do mercado (37,0%). 

 » Considerando os itens adquiridos com maior frequência através dos aplicativos, aparecem eletrônicos e produtos 
de informática (44,5%), serviços de transporte - taxi, Uber, Cabify, etc -(39,1%), produtos de moda e vestuário 
(35,9%) e ingressos para Shows/cinema/teatro (25,1%). 

 » 66,9% já utilizam apps para tarefas financeiras, sendo que 47,1% mencionam operações, pagamentos e consultas 
bancárias, enquanto 24,6% fazem comparações de preços e 18,6% organizam as finanças, pagamentos etc. 

 » Os fatores que mais atrapalham a aquisição de produtos e serviços por meio de tablets ou smartphones, são a 
tela pequena (44,2%), a falta de segurança para dispositivos móveis (35,4%), os apps difíceis de usar (17,4%) e a 
falta de acesso a uma conexão Wi-Fi (16,5%). 
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COMPRAS PELO WHATSAPP

 » 44,4% já utilizaram o WhatsApp para se comunicar com uma loja ou vendedor, sendo que 14,1% o fizeram para 
saber o preço e a disponibilidade de um produto após receber uma oferta, enquanto 12,2% fizeram compras e 
11,8% agendaram um serviço.

 » Tendo em vista aqueles que utilizaram o WhatsApp para fazer compras ou agendamento de serviço, os principais 
motivos de uso são a facilidade e rapidez no atendimento, em comparação ao telefone ou atendimento pessoal 
(42,2%), a possiblidade de comprar sem sair de casa (38,9%) e o fato de as informações ficarem armazenadas, 
facilitando o acesso/consulta posterior (36,1%).

 » Os itens mais adquiridos são serviços de manutenção/conserto de produtos diversos (31,1%), roupas, calçados e 
acessórios (29,3%), remédios e produtos de saúde (26,3%) e celular/smartphone (25,6%).

 » Entre os que já utilizaram a ferramenta para se comunicar com o vendedor, 79,5% consideram importante a 
loja oferecer ao cliente a opção de se comunicar pelo WhatsApp, enquanto 7,2% consideram pouco ou nada 
importante e 13,3% são indiferentes. 

 » 73,6% acreditam que o WhatsApp é uma boa forma das empresas se comunicarem com eles, sobretudo para 
tirar dúvidas ou receber suporte técnico (54,5%), agendar horários de atendimento (33,5%) e enviar promoções 
(28,9%). 

 » 63,7% utilizam o WhatsApp para se comunicar com estabelecimentos comerciais e profissionais liberais. Neste 
caso, 18,1% fazem isso com frequência, 28,6% de vez em quando e 17,0% raramente. 

 » 27,1% já preferem o atendimento de lojas pelo WhatsApp, ao passo em que 24,8% mencionam o telefone e 
16,3% falam em outros canais pela internet, como o Facebook, Instagram, chat etc.

 » 66,4% utilizam o WhatsApp para fazer chamadas ao invés de realizar ligações pelo telefone fixo ou celular, sendo 
que 20,8% fazem isso com frequência, 23,9% de vez em quando e 21,7% raramente. Por outro lado, 32,3% não 
utilizam o aplicativo em substituição às ligações telefônicas. 
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METODOLOGIA 

PÚBLICO-ALVO MÉTODO DE COLETA
TAMANHO AMOSTRAL 

DA PESQUISA
DATA DE COLETA 

DOS DADOS

Consumidores de todas 
as capitais brasileiras, 
homens e mulheres, 
com idade igual ou 

maior a 18 anos, 
de todas as classes 

econômicas que 
realizaram compras 

pela internet nos 
últimos 12 meses.

Pesquisa realizada 
pela web. Os 
dados foram 

pós-ponderados 
para ficarem 

representativos do 
universo estudado.

815 casos, gerando margem 
de erro de 3,43 p.p – para um 
intervalo de confiança a 95%.

08 a 18 de maio 
de 2018.
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