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CINCO EM CADA DEZ CONSUMIDORES DIGITAIS
COSTUMAM PESQUISAR NA INTERNET ANTES
DE COMPRAR EM LOJAS FÍSICAS

Imagine a situação: o cliente chega à loja física de um

ideia do alcance potencial do comércio eletrônico.

grande varejista procurando por uma TV. Ele abre o

E muitos varejistas já entenderam que não é mais

aplicativo da mesma empresa e mostra ao vendedor

possível tratar em separado as dimensões on-line e off-

que o produto está mais barato no anúncio on-line.

line de um negócio, uma vez que as decisões de compra

Logicamente, o consumidor quer pagar o menor preço

se constituem em múltiplos canais, simultaneamente:

e levar a TV pra casa na hora, mas o vendedor explica

consulta à internet, loja física tradicional, acesso aos

que não pode oferecer o valor praticado na loja virtual...

dispositivos móveis, catálogos impressos, call center

Preços diferentes praticados pela mesma empresa?

etc.

Nenhuma possiblidade de sinergia entre loja física e

Assim, por exemplo, um potencial comprador pode

site? Para um consumidor conectado, não existe nada

pesquisar informações sobre determinado item em

mais frustrante que uma experiência como essa. Mas,

seu smartphone, visitar a loja física para ver, tocar e

aparentemente, abordagens de venda sem integração

experimentar, realizar a compra pelo site e depois

entre diferentes canais estão com os dias contados.

retornar ao local para retirar o item em mãos, já que

De acordo com o IBGE1, 70,5% dos domicílios brasileiros
possuíam acesso à internet em 2017, representando
cerca de 49 milhões de lares no país, o que dá uma
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não quer esperar vários dias pela entrega. Por fim,
uma vez em casa, o comprador utiliza o aplicativo para
obter suporte, tirar dúvidas e compartilhar com outros
consumidores suas impressões sobre a nova aquisição.

https://www.ibge.gov.br/estatisticas-novoportal/sociais/trabalho/17270-pnad-continua.html?edicao=20915&t=resultados
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Nesse contexto, a estratégia ‘omnichannel’ passa a

a fim de saber em que estágio eles se encontram,

se destacar em inúmeros segmentos de mercado,

atualmente, no que diz respeito à experiência de

justamente por privilegiar a maior fluidez possível

compra em diversos canais on-line e off-line: quais são

entre os diferentes canais de venda de uma empresa

os produtos mais adquiridos, os locais preferidos para

ou marca, de forma que o cliente tenha a melhor

comprar e a busca por informações sobre produtos e

experiência de compra e relacionamento – estando

serviços.

ele no site, no aplicativo, em um showroom ou na loja
física. Em outras palavras, o ideal é que as empresas
proporcionem a integração completa entre os mundos
virtual e físico, de maneira que sua presença frente ao
cliente seja percebida como uma só e sem nenhum
obstáculo.

Além disso, são investigadas as aquisições por
impulso na internet, levando em conta os hábitos de
planejamento para as compras, itens comprados por
impulso e os motivos que levam às compras planejadas
e não planejadas. Finalmente, a pesquisa questiona
os consumidores sobre a segurança das informações

A segunda parte da pesquisa conduzida pelo SPC Brasil

pessoais em compras on-line: que cuidados eles

e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas

costumam tomar, quais dados são compartilhados nas

(CNDL), sobre Consumo Omnichannel, ilustra bem

redes sociais e o que pensam sobre a confiabilidade de

essas mudanças, mostrando que os clientes estão cada

uma compra feita pela web, de modo geral.

vez mais exigentes e bem informados, transitando o
tempo todo por diferentes plataformas durante uma
mesma jornada de compra.
Nesta etapa do estudo o objetivo é investigar o perfil

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.

e os hábitos de compra dos consumidores digitais,

SITES E APLICATIVOS
PROPORCIONAM
MELHOR EXPERIÊNCIA
DE COMPRA
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CONSUMO OMNICHANNEL

CANAIS ON-LINE DOMINAM A FORMA COMO
CONSUMIDORES DA INTERNET SE COMUNICAM
COM AS EMPRESAS
As soluções omnichannel demandam investimento

Os meios on-line já são os preferidos pelos

em estrutura, logística, capacitação de pessoal,

consumidores digitais para um primeiro contato,

comunicação e integração de sistemas, o que pode ser

comprovando a importância de consolidar a presença

um enorme desafio para os varejistas, mas a tendência

de uma loja ou marca no ambiente virtual. Inicialmente

parece ser irreversível. Os clientes querem praticidade,

a pesquisa indica que os principais meios utilizados

e suas decisões de consumo serão cada vez mais

para se comunicar com as lojas no dia a dia são: o site

influenciadas pelas facilidades que uma empresa pode

da empresa (61,1%), o e-mail (58,4%, aumentando

oferecer – seja no processo para aquisições via internet

para 67,3% na Classe A/B), o telefone/SAC (53,8%,

ou pelos meios tradicionais, como relacionamento,

aumentando para 64,0% na Classe A/B) e Whatsapp

comunicação, pesquisa de produtos e preços até a

(28,9%).

conclusão da venda.
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Quando precisam se informar sobre os produtos ou

marca vendedora (aumentando para 48,3% entre

serviços que pretendem adquirir, 47,3% buscam no

os mais velhos), 34,1% optam pelos buscadores de

site Reclame Aqui (aumentando para 52,4% entre as

informação como Google, Yahoo e Bing (aumentando

mulheres e 54,9% na Classe A/B), enquanto 35,3%

para 40,5% entre os homens e 41,1% na Classe A/B) e

preferem os sites/aplicativos da própria empresa/

33,1% sites/aplicativos comparadores de preço.

MEIOS QUE UTILIZA PARA SE COMUNICAR COM
AS LOJAS NO DIA A DIA
61%

Site da empresa (fale conosco/ou chat)

58%

E-mail

54%

Telefone/SAC

29%

WhatsApp
Redes sociais (Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, etc.)

21%

Equipe de vendas presencial/vou até a loja física

20%

Mensagem pelo celular/SMS
Não sei responder

8%
2%

Considerando o tipo de comunicação on-line que

físicas e 35,0% argumentam que depende do tipo de

gostam de receber das empresas, sete em cada dez

produto.

mencionam ofertas e promoções (73,0%), ao passo
em que 45,4% mencionam lançamentos de novos
produtos ou serviços e 24,2% falam em felicitações
por alguma data especial. No entanto, vale acrescentar
que 15,6% não gostam de receber nenhum tipo de
comunicação sem que tenha solicitado.

46,3% afirmam não possuir uma rotina específica
para fazer a consulta (aumentando para 51,6% entre
as mulheres), enquanto 46,0% realizam a pesquisa
antes de ir às compras (aumentando para 50,6%
entre os homens) e 7,7% quando estão dentro da
loja. Neste caso, os itens mais pesquisados antes da

Quando pretendem comprar em loja física, seja no

aquisição em loja física são os eletrodomésticos -

shopping ou lojas de rua , 46,6% dos entrevistados

geladeira, TV, máquina de lavar, fogão, aspirador de

costumam pesquisar na internet antes (aumentando

pó etc. (57,6%, aumentando para 67,4% na Classe A/B),

para 55,5% na Classe A/B), sendo que 37,7% sempre

celulares/smartphones (55,7%), eletrônicos - tablets,

pesquisam o preço e 21,7% sempre pesquisam os

notebooks, câmera digital, etc. (50,8%), vestuário,

detalhes e características dos produtos e serviços que

calçados, acessórios - cintos, bolsas, carteiras, etc

pretendem comprar (aumentando para na Classe A/B).

(32,5%, aumentando para 38,4% entre as mulheres)

Por outro lado, 18,4% garantem que vão direto a lojas

e cosméticos/perfumes (30,0%, aumentando para
42,2% entre as mulheres).
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PRODUTOS QUE BUSCA INFORMAÇÕES NA INTERNET
ANTES DE COMPRAR EM LOJAS FÍSICAS
Eletrodomésticos (geladeira, TV,
máquina de lavar, fogão, aspirador de pó, etc.)

58%
56%

Celular/smartphone

51%

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

32%

Vestuário, calçados, acessórios (cintos, bolsas, carteiras, etc.)
Cosméticos/perfumes

30%

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

29%

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

27%

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

24%

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

20%

Livros ou revistas físicas ou digitais

20%

Brinquedos, jogos e games

19%
16%

Artigos esportivos
Alimentos e bebidas (produtos de supermercado
ou comida delivery)

14%

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

14%

Música (compra de DVDs/CDs físicos)

10%

Joias/semijoias

10%

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

10%

Cursos

10%

Produtos eróticos/sex shop
Outros

5%
1%
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Comprovando que os consumidores costumam transitar

conhecer os detalhes e características dos produtos

por diferentes ambientes antes de se decidirem pela

que pretendem comprar (aumentando para 20,5%

compra, um em cada quatro compradores on-line

entre os homens) e 12,2% sempre para pesquisar o

sempre visita lojas físicas para buscar informações

preço. Em contrapartida, 30,0% vão direto aos sites ou

como características, preço, reclamações entre

aplicativos, ao passo em que 44,5% dizem depender

outros do produto ou serviço antes de adquiri-lo

do tipo de produto (aumentando para 49,7% entre as

pela internet (25,5%, aumentando para 30,1% entre

mulheres).

os homens), sendo que 17,3% sempre fazem isso para

Tendo em vista as visitas às lojas físicas para a busca

tablets, notebooks, câmera digital, etc. (41,4%),

de informações antes da compra pela internet, os

vestuário, calçados, acessórios - cintos, bolsas,

itens mais mencionados são os eletrodomésticos -

carteiras, etc. (29,5%) e acessórios para celular/tablet

geladeira, TV, máquina de lavar, fogão, aspirador de

ou computador - capas, películas, carregadores, pen

pó, etc. (52,7%, aumentando para 64,5% na Classe

drive, etc. (21,4%, aumentando para 27,3% entre os

A/B), celular/smartphone (46,3%), eletrônicos -

homens).
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PRODUTOS QUE BUSCA INFORMAÇÕES NAS LOJAS FÍSICAS
ANTES DE COMPRAR PELA INTERNET
Eletrodomésticos (geladeira, TV,
máquina de lavar, fogão, aspirador de pó, etc.)

53%
46%

Celular/smartphone

41%

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

29%

Vestuário, calçados, acessórios (cintos, bolsas, carteiras, etc.)
Acessórios para celular/tablet ou computador
(capas, películas, carregadores, pen drive, etc.)

21%

Cosméticos/perfumes

20%

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

18%

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

17%

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

16%
14%

Brinquedos, jogos e games
Artigos esportivos

12%

Livros ou revistas físicas ou digitais

12%

Alimentos e bebidas (produtos de
supermercado ou comida delivery)

10%

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

9%

Joias/semijoias

7%

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

7%

Música (compra de DVDs/CDs físicos)

7%

Cursos

5%

Produtos eróticos/sex shop

4%

Outros

1%
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SEIS EM CADA DEZ CONSUMIDORES CONECTADOS
PREFEREM FAZER COMPRAS EM LOJAS ON-LINE

Uma experiência de compra, independente do canal
escolhido, diz respeito a todas as etapas da interação
que se estabelece entre cliente e marca – desde uma
simples troca de e-mails, passando por respostas
automáticas no SAC (Serviço de Atendimento ao
Consumidor), chegando até a adoção de sofisticadas
técnicas de pós-venda que podem encantar e fidelizar
um comprador.

se onipresente e acessível a qualquer um.
Nesse sentido, o que acontece quando os consumidores
são questionados sobre as vantagens de um canal sobre
o outro? Quem se sai melhor, os sites, aplicativos, rede
social (Facebook ou Instagram), WhatsApp ou as lojas
físicas? Ao responderem sobre diversas características
da experiência de compra em lojas físicas, em
comparação aos canais on-line, percebe-se que os sites

Esse processo, portanto, pode conter dimensões físicas

ou aplicativos se destacam com larga vantagem em

(o atendimento feito pessoalmente pelo vendedor),

aspectos como melhores preços (83,3%), comodidade

emocionais (a correspondência entre as expectativas

(74,9%), variedade de produtos (73,4%), facilidade

do cliente e o desempenho do produto) e sensoriais

na escolha dos produtos (62,1%), disponibilidade de

(o ambiente acolhedor da loja, a possibilidade de

informações sobre os produtos (58,8%, aumentando

“vivenciar” o produto antes da compra).

para 67,5% na Classe A/B), agilidade na compra (57,8%)

Com o avanço da revolução digital e dos canais de

e melhores formas de pagamento (57,0%).

logística e distribuição de produtos, especialmente

Ao mesmo tempo, as lojas físicas ainda lideram em

nos últimos anos, os consumidores se encontram cada

termos de facilidade para realizar uma eventual

vez mais bem informados e preparados para fazer a

troca (72,7%), qualidade do atendimento (51,3%,

melhor escolha – aquela que seja mais conveniente e

aumentando para 57,7% entre os homens e 62,7% na

compensadora para ele. Assim, lojas físicas não podem

Classe A/B) e pós-venda (46,2%, aumentando para

mais se dar ao luxo de ignorar as possiblidades do

61,5% na Classe A/B).

comércio pela internet, já que a concorrência tornou-
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MELHORES CANAIS DE EXPERIÊNCIA DE COMPRA EM LOJA
FÍSICA OU CANAIS ON-LINE*
RESPOSTAS
(RU POR ITEM)

NÃO HÁ
WHATSAPP DIFERENÇA ENTRE
OS CANAIS

LOJA FÍSICA

SITE OU
APLICATIVO

REDE
SOCIAL

13%

73%

3%

1%

9%

5%

83%

3%

2%

7%

Maior facilidade para escolher
os produtos

26%

62%

2%

1%

8%

Mais informações disponíveis
sobre os produtos

25%

59%

5%

2%

9%

Maior comodidade

11%

75%

4%

2%

8%

Melhor qualidade do atendimento

51%

25%

4%

3%

17%

Melhores formas de pagamento

20%

57%

3%

1%

19%

Pós-vendas

46%

26%

4%

4%

20%

Maior agilidade da compra

30%

58%

3%

2%

7%

Maior facilidade de se fazer uma
eventual troca

73%

18%

1%

2%

6%

Variedade de produtos
Melhores preços

*Site, aplicativo, rede social (Facebook ou Instagram) ou WhatsApp.

Já em relação às sensações provocadas pela compra

Em contrapartida, as compras nos sites e aplicativos

quando está em loja física, site, aplicativo, rede

costumam deixar o consumidor digital mais ansioso

social (Facebook ou Instagram) ou WhatsApp, as

(61,6%, aumentando para 70,8% entre os mais jovens),

lojas físicas são consideradas mais seguras (63,9%),

além de proporcionar uma compra mais personalizada

mais conscientes e racionais (41,5%), prazerosas

(51,6%, aumentando para 62,4% entre os mais jovens)

(36,7%, aumentando para 48,9% entre os mais velhos)

e estimular a compra por impulso, ou seja, não

e evocando ainda sentimentos mais intensos de

planejada (42,9%). Quanto ao arrependimento da

diferenciação frente as pessoas (35,1%, aumentando

compra, a maior parte acredita que não há diferença

para 47,3% entre os mais velhos).

entre os canais (41,6%).

AS COMPRAS NOS SITES E
APLICATIVOS COSTUMAM
DEIXAR O CONSUMIDOR DIGITAL
MAIS ANSIOSO E ESTIMULAM A
COMPRA POR IMPULSO
10

CANAL* NO QUAL A SENSAÇÃO PROVOCADA PELA COMPRA É:
NÃO HÁ
WHATSAPP DIFERENÇA ENTRE
OS CANAIS

RESPOSTAS
(RU POR ITEM)

LOJA
FÍSICA

SITE OU
APLICATIVO

REDE
SOCIAL

Mais prazerosa

37%

35%

3%

1%

23%

Mais consciente e racional

41%

32%

2%

2%

22%

Costumo me arrepender mais da compra

19%

30%

7%

2%

42%

A compra me deixa mais ansioso(a)

16%

62%

4%

1%

17%

Me empolgo e compro
mais que o planejado

25%

43%

2%

1%

28%

Me sinto mais diferenciado

35%

30%

4%

2%

28%

Consigo fazer uma compra
mais personalizada

30%

52%

3%

2%

13%

Me deixa mais seguro

64%

18%

2%

2%

15%

*Loja física, num site, aplicativo, numa rede social (Facebook ou Instagram) ou WhatsApp.

Seis em cada dez consumidores conectados preferem

mulheres), enquanto 37,7% adoram ter o produto

fazer compras em lojas on-line – sites e aplicativos

imediatamente após a compra e 27,0% dizem que este

(62,4%, aumentando para 67,0% entre os homens

formato de compra é mais seguro.

e 69,2% na Classe A/B). Neste caso, 48,3% justificam
sua escolha dizendo ser mais barato, enquanto 42,6%
acreditam ser mais cômodo e 25,4% gostam do
acesso rápido a produtos e serviços difíceis de serem
encontrados em lojas físicas.

A pesquisa mostra ainda que as redes sociais Instagram/Facebook (0,7%) e o WhatsApp (0,6%) ainda
estão distantes de serem os canais favoritos para a
realização de compras entre os consumidores ouvidos.
Porém, tudo indica que esse quadro pode mudar nos

Por outro lado, 36,3% da amostra preferem comprar

próximos anos, tendo em vista as iniciativas conjuntas

em lojas físicas – lojas de rua, galerias ou shopping

que já estão em curso, hoje, entre bancos e aplicativos.

centers (aumentando para 41,3% entre as mulheres).

A ideia é que os usuários possam realizar pagamentos,

Dentre esses, 39,6% garantem que deste modo

fazer transferências e outras ações sem precisar sair do

evitam decepções com o produto, pois veem tudo

ambiente do Whatsapp ou do Facebook, por exemplo.

pessoalmente (aumentando para 50,1% entre as
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“Houve um tempo em que o mundo virtual e o mundo

comprar pela web, poderá retirar o item na loja física.

físico não conversavam, eram negócios distintos,

Isso é integração multicanal” – explica o presidente do

mas isso acabou. Hoje os clientes se surpreendem

SPC Brasil, Roque Pellizzaro Junior.

quando a empresa não tem ao menos um canal de
atendimento on-line. Isso acontece por que as pessoas
estão o tempo todo conectadas, mas continuam sendo
consumidores no sentido tradicional: querem pagar e
levar na mesma hora, querem a melhor relação entre
custo e benefício. Por isso, investir na qualidade da
experiência de compra é entender que o cliente é físico
e virtual ao mesmo tempo. A loja física precisa ser um
ambiente agradável, com vendedores bem informados
e dispostos a ajudar, enquanto os canais on-line devem
ser acessíveis e intuitivos. Então, a melhor estratégia
será aquela que proporcionar o livre trânsito entre
os diferentes canais de venda e relacionamento.
Por exemplo, o cliente vai até a loja física e encontra
um totem conectado à internet, com informações

No entanto, a pesquisa mostra que ainda é difícil,
para os varejistas, competir com a política de preços
do comércio eletrônico: quando perguntados sobre a
reação de um vendedor de loja física ao ser solicitado
a vender um produto pelo mesmo valor da loja online, 67,7% garantem que a resposta é negativa. Neste
caso, 42,3% dizem que o vendedor não consegue
cobrir o preço e tentam oferecer outros benefícios
(aumentando para 50,9% na Classe A/B), enquanto
25,4% não argumentam e nem mudam a oferta.
Apenas 16,3% dos entrevistados dizem que o vendedor,
diante dessa situação, costuma cobrir a oferta, sendo
que 9,2%, oferecem o mesmo desconto, ao passo em
que 7,1% um desconto ainda maior.

atualizadas sobre diversos produtos. Mas se decidir

Para compreender os novos hábitos do cliente

Além disso, 51,5% gostam de receber sugestões de

conectado também é necessário perceber que ele

ofertas ao abrir sites ou redes sociais (contra 48,5%

integrou profundamente o acesso às novas tecnologias

que não gostam), enquanto 21,4% costumam comprar

em seu dia a dia, o que altera o modo como diversos

produtos ou serviços que veem nos stories das redes

conteúdos são consumidos e que impactam na forma

sociais (contra 78,6% que não possuem esse costume,

como as empresas se comunicam com eles para se

aumentando para 87,5% entre os mais velhos) e

relacionarem ou fazer negócios. Assim, por exemplo,

18,7% assistem a todos ou quase todos os vídeos que

praticamente seis em cada dez entrevistados já

aparecem na timeline de suas redes sociais até o fim

preferem ver um vídeo a ler um texto quando estão

(contra 81,3% quem não fazem, aumentando para

tentando aprender alguma coisa (58,5%, aumentando

89,2% entre os mais velhos).

para 62,9% entre os homens).
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CONSUMO POR IMPULSO

41% COSTUMAM COMPRAR POR IMPULSO NA
INTERNET. ITENS MAIS MENCIONADOS SÃO ROUPAS,
CALÇADOS E ACESSÓRIOS
O ambiente de uma loja on-line, de forma geral, é

outros compradores à disposição, para aumentar a

extremamente convidativo para as compras: imagens

sensação de segurança na aquisição; e, acima de tudo,

coloridas e bem definidas, mostrando os melhores

um espaço aberto 24 horas, sete dias por semana, em

ângulos do produto; farta variedade de opções

qualquer época do ano, sem as dificuldades típicas

para todos os perfis de consumo; diversos meios de

do trânsito, sem filas no caixa; isso, sem contar com

pagamento disponíveis; sugestão de produtos a partir

inúmeros apelos promocionais e novidades vindos por

dos hábitos de navegação do usuário; opiniões de

e-mails, notificações, redes sociais etc.
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Com tantas comodidades e fatores de atração, não é

produto se tiver planejado (caindo para 40,9% entre os

difícil entender por que alguns consumidores acabam

mais jovens). Outros 8,4%, por sua vez, nunca planejam

cedendo às compras on-line por impulso. Quatro em

as compras; se encontrarem um produto que agrada,

cada dez quatro entrevistados admitem que planejam

eles não hesitam em adquirir.

suas compras na internet apenas às vezes (41,5%);
neste caso, 23,0% acabam comprando um produto
sem planejamento quando têm muita vontade
(aumentando para 29,6% entre os mais jovens),
enquanto 18,5% acabam comprando por impulso
quando encontram uma oportunidade de preço
baixo. Em contrapartida, 50,0% garantem que sempre
planejam as compras pela internet e só compram um

Considerando aqueles que compram de forma não
planejada, 67,4% agem assim quando encontram um
produto ou serviço em promoção ou com preço baixo,
enquanto 35,8% compram porque ficam navegando
no site da loja e acabam gostando de outras coisas e
24,0% alegam que é porque recebem ofertas de novos
produtos/lançamentos.

Os itens mais mencionados entre as compras virtuais

utensílios etc (15,1%, aumentando para 21,2% entre

não planejadas são vestuário, calçados e acessórios

as mulheres e 26,5% na Classe A/B). Por outro lado, os

(36,7%, aumentando para 44,4% entre as mulheres),

itens menos citados são produtos eróticos/sex shop

cosméticos e perfumes (18,6%, aumentando para

(2,2%), música – compra de DVDs/CDs físicos (4,5%,

27,1% entre as mulheres), livros e revistas (16,5%) e

aumentando para 7,9% entre os homens) e joias/

artigos para casa – cama, mesa, banho, decoração,

semijoias (5,0%).
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PRODUTOS QUE NORMALMENTE COMPRA PELA INTERNET
DE FORMA NÃO PLANEJADA
37%

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

19%

Cosméticos/perfumes
Livros ou revistas físicas ou digitais

16%

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

15%

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

14%

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

12%

Brinquedos, jogos e games

12%

Celular/smartphone

12%

Ingressos (shows, teatros, cinema, etc.)

12%

Alimentos e bebidas (produtos de
supermercado ou comida delivery)

9%

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

7%

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

7%

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

6%

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

6%

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

6%

Artigos esportivos

6%

Joias/semijoias

5%

Música (compra de DVDs/CDs físicos)

4%

Produtos eróticos/sex shop
Não sei/Não lembro

2%
7%
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Finalmente, a relação dos canais on-line que mais

de lojas (48,1%), dos perfis das lojas no Facebook

estimulam as compras por impulso é liderada pelo

(33,2%, aumentando para 40,1% entre as mulheres) e

e-mail recebido diretamente das lojas com ofertas e

dos sites/blogs especializados ou de influenciadores

promoções (56,2%, aumentando para 70,0% na Classe

digitais (28,2%).

A/B), seguido das notificações de ofertas de aplicativos

CANAIS ON-LINE QUE ESTIMULARAM COMPRAS NÃO
PLANEJADAS AO DIVULGAR UM PRODUTO OU SERVIÇO
RESPOSTAS – RU POR ITEM

SIM

NÃO

NÃO LEMBRA

E-mail (recebido diretamente das lojas
com ofertas e promoções)

56%

32%

11%

Notificações de ofertas de aplicativos de lojas/empresas

48%

39%

13%

Facebook (perfis próprios de lojas)

33%

51%

16%

Sites/Blogs especializados ou de influenciadores digitais

28%

59%

13%

Facebook (posts de outros)

28%

56%

16%

Instagram (perfis próprios de lojas)

21%

64%

16%

Canais do YouTube

19%

67%

14%

Instagram (postagens de outros)

18%

67%

15%

WhatsApp (recebido diretamente das lojas)

13%

75%

12%

Outras redes sociais (Twitter, Snapchat, similares)

11%

74%

15%

“É preciso cuidado com o excesso de apelos da

ainda mais favorável às compras por impulso. Então, é

propaganda, pois o resultado pode ser ruim para o

preciso ter cautela e mecanismos de contenção, como,

orçamento pessoal ou familiar. A pergunta a fazer antes

por exemplo, desativar os avisos de notificações de

de uma compra é: eu preciso mesmo disso? Saber

mensagens no celular e ter o controle sistemático dos

diferenciar desejo e necessidade é fundamental, mas

gastos, pois assim fica mais fácil racionalizar o momento

nem todos conseguem. Com a customização crescente

certo da compra” – alerta o educador financeiro do SPC

das ofertas enviadas para o internauta, a situação fica

Brasil, José Vignoli.
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SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES E COMPRAS ON-LINE

CONSUMIDOR ATRIBUI NOTA MÉDIA DE 7,9
À SEGURANÇA DAS COMPRAS ON-LINE
Os sites e aplicativos de compra já conquistaram a

em que quanto mais próxima de 10 for a nota, mais

atenção do consumidor, e os resultados do comércio

seguro o consumidor se sente no que diz respeito à

eletrônico são a prova de que o segmento vem se

segurança em compras feitas pela internet, 67,0% dos

tornando cada vez mais robusto: mais de 55 milhões

consumidores ouvidos já atribuem nota acima de 8 –

de brasileiros realizaram ao menos uma compra virtual

sendo que a nota média é de 7,9.

em 2107, com crescimento de 15% em comparação a
2016, e a expectativa é superar a marca de 60 milhões
de pessoas indo às compras pela web em 20182.

Além disso, 97,9% dos consumidores on-line tomam
algum tipo de cuidado ao fazer compras pela internet,
sendo que 59,0% só fazem compras em canais

Números tão expressivos demonstram não apenas

conhecidos ou indicados, 39,0% evitam cadastrar

a relevância do comércio eletrônico na economia,

os dados do cartão de crédito para compras futuras

mas também o grau de maturidade alcançado pelo

(aumentando para 46,0% na Classe A/B) e 35,3% não

negócio como um todo. Nesse sentido, tanto as lojas

compram produtos com preços excessivamente

on-line tornaram-se ambientes mais confiáveis com

baixos pela desconfiança do canal ou promoção

o passar do tempo, quanto os próprios consumidores

(aumentando para 42,1% na Classe A/B).

passaram a se precaver mais. Em uma escala de 1 a 10,
1

https://www.ebit.com.br/webshoppers
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Considerando os fatores que aumentam o grau de

especializados (aumentando para 51,2% na Classe

segurança de uma aquisição on-line, 43,0% sentem-se

A/B) e 32,5% falam no site/aplicativo que tem boas

mais seguros se conhecem ou já compraram na loja

notas dos clientes quanto à reputação (aumentando

on-line ou no aplicativo, enquanto 41,0% mencionam

para 41,5% entre os mais jovens).

o baixo índice de reclamação nas redes sociais ou sites

TOMA ALGUM CUIDADO AO FAZER COMPRAS PELA INTERNET?
Sim, só faço compras
em canais conhecidos
ou indicados

59%

Sim, não compro produtos
com preço tão baixo a ponto
de desconfiar da veracidade
do canal ou da promoção

35%

Sim, imprimo/arquivo
todos os passos da compra,
inclusive os e-mails de
confirmação da compra

27%

NÃO

SIM (TOTAL)

98%

39%

Sim, evito cadastrar os
dados do cartão de crédito
para compras futuras

35%

Sim, seleciono meios de
pagamento que confio
para pagar as compras

24%

Sim, sempre passo antivírus
no computador/tablet/
smartphone para os dados
não serem clonados

2%
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91% SE PREOCUPAM COM FRAUDES NA INTERNET

Os maiores produtores de conteúdo na web, hoje, não

presente entre os consumidores ouvidos: 91,1%

são empresas e marcas, e sim as pessoas. Milhões de

costumam se preocupar com fraudes na internet,

indivíduos expõem por vontade própria, diariamente,

ao passo em que 82,9% temem pela segurança e

uma parte de suas vidas no ambiente virtual. Elas

privacidade das informações pessoais durante a compra

compartilham fotos sobre viagens, compras, momentos

on-line via dispositivos móveis e 78,7% se preocupam

em família, conquistas profissionais, sua presença

com a quantidade de dados pessoais que as empresas

em eventos públicos e privados, enfim: um número

têm sobre si.

inesgotável de narrativas pessoais alimenta a internet
de forma ininterrupta, sobretudo por meio das redes
sociais.

De modo semelhante, 71,6% têm o acesso ao seu
celular bloqueado para uso de terceiros, 68,6% evitam
usar aplicativos que tenham acesso aos dados do seu

Até que ponto toda essa exposição em massa é positiva?

celular e 62,4% acreditam que compartilhar o estilo

O uso e o comércio ilegais de dados na era das conexões

de vida nas redes sociais pode colocar em risco a sua

em rede já são uma preocupação mundial, como ilustra

segurança.

o caso recente envolvendo o Facebook e que levou à
retratação pública de seu fundador, Mark Zuckerberg. É
preciso entender que os hábitos de navegação deixam
rastros facilmente acessíveis na internet e podem ser
utilizados por pessoas ou grupos mal intencionados.
O temor em relação à integridade e ao mau uso dos

O acesso de grandes empresas a informações pessoais
com o intuito de lucrar também preocupa a maioria dos
entrevistados, já que 63,7% se incomodam em saber
que o Google sabe muito a respeito de seus hábitos de
compra e interesses. Além disso, 62,9% acreditam que
o Google usa suas informações para fazer negócios.

dados pessoais numa compra virtual é bastante
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Por fim, tendo em vista os hábitos e atitudes

Facebook e Instagram usam informações de clientes

relacionados à segurança e ao uso das redes sociais,

para fazer negócios. Mesmo diante disso, a metade

seis em cada dez acreditam que compartilhar as

dos consumidores ouvidos na pesquisa compartilha

compras nas redes sociais pode colocar a segurança

fotos e vídeos pessoais na internet (50,6%) e 24,0%

em risco (61,5%), enquanto 61,1% pensam que o

compartilham dados/informações nas redes sociais.

METADE DOS CONSUMIDORES OUVIDOS NA PESQUISA
COMPARTILHA FOTOS E VÍDEOS PESSOAIS NA INTERNET

“Muitos brasileiros já aprenderam que não se pode

de outros compradores, verifique menções à loja nos

comprar em qualquer loja virtual e muito menos

sites de reclamação e meios de pagamento seguros.

acreditar em ofertas milagrosas que circulam pela

Use o que a internet tem de bom, ou seja, a enorme

internet. Mesmo assim, o número de crimes e fraudes

quantidade de informação disponível, para então fazer

virtuais aumenta todo ano. Por isso, toda precaução é

a melhor escolha” – sugere a economista chefe do SPC

válida: pesquise a reputação da loja, procure a opinião

Brasil, Marcela Kawauti.
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CONCLUSÕES

CONSUMO OMNICHANNEL
»» Os principais meios utilizados pelos consumidores virtuais para se comunicar com as lojas no dia a dia são: o site
da empresa (61,1%), o e-mail (58,4%), o telefone/SAC (53,8%) e Whatsapp (28,9%).
»» Quando precisam se informar sobre os produtos ou serviços que pretendem adquirir, 47,3% buscam no site
Reclame Aqui, enquanto 35,3% preferem os sites/aplicativos da própria empresa/marca vendedora, 34,1% optam
pelos buscadores de informação como Google, Yahoo e Bing e 33,1% sites/aplicativos comparadores de preço.
»» Considerando o tipo de comunicação on-line que gostam de receber das empresas, 73,0% mencionam ofertas
e promoções, ao passo em que 45,4% citam lançamentos de novos produtos ou serviços e 24,2% falam em
felicitações por alguma data especial. 15,6% não gostam de receber nenhum tipo de comunicação sem que tenha
solicitado.
»» Quando pretendem comprar em loja física, seja no shopping ou lojas de rua, 46,6% dos entrevistados costumam
pesquisar na internet antes. Por outro lado, 18,4% garantem que vão direto a lojas físicas e 35,0% argumentam
que depende do tipo de produto.
»» Os itens mais pesquisados antes da aquisição em loja física são os eletrodomésticos - geladeira, TV, máquina
de lavar, fogão, aspirador de pó etc (57,6%), celulares/smartphones (55,7%), eletrônicos - tablets, notebooks,
câmera digital, etc. (50,8%), vestuário, calçados, acessórios - cintos, bolsas, carteiras, etc (32,5%) e cosméticos/
perfumes (30,0%).
»» 25,5% sempre visitam lojas físicas para buscar informações como características, preço, reclamações entre
outros do produto ou serviço antes de adquiri-lo pela internet. Em contrapartida, 30,0% vão direto aos sites ou
aplicativos, ao passo em que 44,5% dizem depender do tipo de produto.
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»» Tendo em vista as visitas às lojas físicas para a busca de informações antes da compra pela internet, os itens mais
mencionados são os eletrodomésticos - geladeira, TV, máquina de lavar, fogão, aspirador de pó, etc. (52,7%),
celular/smartphone (46,3%), eletrônicos - tablets, notebooks, câmera digital, etc. (41,4%), vestuário, calçados,
acessórios - cintos, bolsas, carteiras, etc (29,5%) e acessórios para celular/tablet ou computador - capas, películas,
carregadores, pen drive, etc (21,4%).
»» Ao responderem sobre diversas características da experiência de compra em lojas físicas, em comparação aos
canais on-line, percebe-se que os sites ou aplicativos se destacam com larga vantagem em aspectos como melhores
preços (83,3%), comodidade (74,9%), variedade de produtos (73,4%), facilidade na escolha dos produtos (62,1%),
disponibilidade de informações sobre os produtos (58,8%), agilidade na compra (57,8%) e melhores formas de
pagamento (57,0%).
»» As lojas físicas ainda lideram em termos de facilidade para realizar uma eventual troca (72,7%), qualidade do
atendimento (51,3%) e pós-venda (46,2%).
»» Já em relação às sensações provocadas pela compra quando está em loja física, num site, aplicativo, rede social
(Facebook ou Instagram) ou WhatsApp, as lojas físicas são consideradas mais seguras (63,9%), onde as compras
são mais conscientes e racionais (41,5%), prazerosas (36,7%) e evocando ainda sentimentos mais intensos de
diferenciação frente as pessoas (35,1%).
»» As compras nos sites e aplicativos costumam deixar o consumidor digital mais ansioso (61,6%), além de
proporcionar uma compra mais personalizada (51,6%) e estimular a compra por impulso, ou seja, não planejada
(42,9%). Quanto ao arrependimento da compra, a maior parte acredita que não há diferença entre os canais
(41,6%).
»» 62,4% preferem fazer compras em lojas on-line – sites e aplicativos. Neste caso, 48,3% justificam sua escolha
dizendo ser mais barato, enquanto 42,6% acreditam ser mais cômodo e 25,4% gostam do acesso rápido a produtos
e serviços difíceis de serem encontrados em lojas físicas.
»» 36,3% da amostra preferem comprar em lojas físicas – lojas de rua, galerias ou shopping centers. Dentre esses,
39,6% garantem que deste modo evitam decepções com o produto, pois veem tudo pessoalmente, enquanto
37,7% adoram ter o produto imediatamente após a compra e 27,0% dizem que este formato de compra é mais
seguro.
»» 51,5% gostam de receber sugestões de ofertas ao abrir sites ou redes sociais (contra 48,5% que não gostam),
enquanto 21,4% costumam comprar produtos ou serviços que veem nos stories das redes sociais (contra 78,6%
que não possuem esse costume) e 18,7% assistem a todos ou quase todos os vídeos que aparecem na timeline
de suas redes sociais até o fim (contra 81,3% quem não fazem isso).
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CONSUMO POR IMPULSO
»» 41,5% admitem que planejam suas compras na internet apenas às vezes. 50,0% garantem que sempre planejam
as compras pela internet e só compram um produto se tiver planejado. Outros 8,4%, por sua vez, nunca planejam
as compras, se encontrarem um produto que agrada, não hesitam em adquirir.
»» Considerando aqueles que compram de forma não planejada, 67,4% agem assim quando encontram um produto
ou serviço em promoção ou com preço baixo, enquanto 35,8% compram porque ficam navegando no site da
loja e acabam gostando de outras coisas e 24,0% alegam que é porque recebem ofertas de novos produtos/
lançamentos.
»» Os itens mais mencionados entre as compras virtuais não planejadas são vestuário, calçados e acessórios (36,7%),
cosméticos e perfumes (18,6%), livros e revistas (16,5%) e artigos para casa – cama, mesa, banho, decoração,
utensílios etc (15,1%). Por outro lado, os itens menos citados são produtos eróticos/sex shop (2,2%), música –
compra de DVDs/CDs físicos (4,5%) e joias/semijoias (5,0%).
»» A relação dos canais on-line que mais estimulam as compras por impulso é liderada pelo e-mail recebido
diretamente das lojas com ofertas e promoções (56,2%), seguido das notificações de ofertas de aplicativos de
lojas (48,1%), dos perfis das lojas no Facebook (33,2%) e dos sites/blogs especializados ou de influenciadores
digitais (28,2%).
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SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES E COMPRAS ON-LINE
»» Em uma escala de 1 a 10, em que quanto mais próxima de 10 for a nota, mais seguro o consumidor se sente no
que diz respeito à segurança em compras feitas pela internet, 67,0% dos consumidores ouvidos já atribuem nota
acima de 8 – sendo que a nota média é de 7,9.
»» 97,9% dos consumidores on-line tomam algum tipo de cuidado ao fazer compras pela internet, sendo que 59,0%
só fazem compras em canais conhecidos ou indicados, 39,0% evitam cadastrar os dados do cartão de crédito para
compras futuras e 35,3% não compram produtos com preços excessivamente baixos pela desconfiança do canal
ou promoção.
»» Considerando os fatores que aumentam o grau de segurança de uma aquisição on-line, 43,0% sentem-se mais
seguros se conhecem ou já compraram na loja on-line ou no aplicativo, enquanto 41,0% mencionam o baixo
índice de reclamação nas redes sociais ou sites especializados e 32,5% falam no site/aplicativo que tem boas
notas dos clientes quanto à reputação.
»» 91,1% costumam se preocupar com fraudes na internet, ao passo em que 82,9% temem pela segurança e
privacidade das informações pessoais durante a compra on-line via dispositivos móveis e 78,7% se preocupam
com a quantidade de dados pessoais que as empresas têm sobre si.
»» 71,6% têm o acesso ao seu celular bloqueado para uso de terceiros, 68,6% evitam usar aplicativos que tenham
acesso aos dados do seu celular e 62,4% acreditam que compartilhar o estilo de vida nas redes sociais pode
colocar em risco a sua segurança.
»» 63,7% se incomodam em saber que o Google sabe muito a respeito de seus hábitos de compra e interesses.
62,9% acreditam que o Google usa suas informações para fazer negócios.
»» Tendo em vista os hábitos e atitudes relacionados à segurança e ao uso das redes sociais, 61,5% acreditam que
compartilhar as compras nas redes sociais pode colocar a segurança em risco, enquanto 61,1% pensam que o
Facebook e Instagram usam informações de clientes para fazer negócios.
»» 50,6% compartilham fotos e vídeos pessoais na internet e 24,0% compartilham dados/informações nas redes
sociais.
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METODOLOGIA
TAMANHO AMOSTRAL

DATA DE COLETA

DA PESQUISA

DOS DADOS

Pesquisa realizada

815 casos, gerando margem

08 a 18 de maio

as capitais brasileiras,

pela web. Os

de erro de 3,43 p.p para um

de 2018.

homens e mulheres,

dados foram

intervalo de confiança a 95%.

com idade igual ou

pós-ponderados

maior a 18 anos,

para ficarem

de todas as classes

representativos do

econômicas que

universo estudado.

PÚBLICO-ALVO

MÉTODO DE COLETA

Consumidores de todas

realizaram compras
pela internet nos
últimos 12 meses.
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