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86% DOS INTERNAUTAS REALIZARAM COMPRAS
PELA INTERNET NOS ÚLTIMOS 12 MESES

Se o comércio online pudesse dar o tom da economia

e se relacionam com as marcas e comerciantes,

brasileira como um todo, haveria muitos motivos para

compartilham impressões sobre produtos e serviços,

comemorar nos últimos anos. Enquanto o PIB do país

tiram dúvidas, atestam a qualidade daquilo que

apresentou retrações de 3,5% em 2015 e 3,3% em

desejam comprar por meio do depoimento de terceiros

2016, para depois avançar apenas 1,1% em 2017 e em

e cobram respostas dos fabricantes e das lojas quando

20181, as vendas online vêm apresentando crescimento

se sentem insatisfeitos.

robusto de forma ininterrupta desde 2011. Como prova
da força deste segmento, o e-commerce teve alta de
15% em 2015, 7% em 2016, 8% em 2017 e 12% em
2018, quando o faturamento total chegou ao valor de
53,2 bilhões de reais2.

Para o consumidor, de maneira geral, tem sido bastante
positivo lidar com as compras online: segundo a
pesquisa anual sobre Consumo Online conduzida pelo
SPC Brasil e pela Confederação Nacional de Dirigentes
Lojistas (CNDL), 86% dos internautas realizaram

Nada menos que 10 milhões de brasileiros tornaram-

compras pela internet nos últimos 12 meses, sendo

se novos consumidores online no ano passado,

que oito em cada dez entrevistados ficaram satisfeitos

totalizando 58,5 milhões de indivíduos que fizeram ao

com a última aquisição.

menos uma compra pela web ; e tudo indica que essa
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tendência deverá se manter pelos próximos anos, com
um número cada vez maior de pessoas optando pela
internet e pelos dispositivos móveis para mediarem
suas compras.

O objetivo desta série do estudo é investigar o perfil
e hábitos de compra dos consumidores digitais em
sites, aplicativos, considerando também novas formas
de aquisição pelas redes sociais e WhatsApp. Foram
ouvidos consumidores de todas as capitais brasileiras,

A relação virtual com o consumo, aliás, já vai muito além

homens e mulheres com idade igual ou maior a 18

do mero processo de aquisição por sites e aplicativos:

anos, de todas as classes econômicas que realizaram

pelas redes sociais as pessoas se informam, conhecem

compras pela internet nos últimos 12 meses.

1 https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/23886-pib-cresce-1-1-em-2018-efecha-ano-em-r-6-8-trilhoes
2 Edição 39 do Relatório Webshoppers, disponível em: https://www.ebit.com.br/webshoppers
3 Edição 39 do Relatório Webshoppers
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SMARTPHONE É DISPOSITIVO MAIS UTILIZADO
PARA COMPRA

Aumento da segurança nas transações e nos meios

tenham feito compras virtuais antes, enquanto 4,0%

de pagamento, praticidade e comodidade em todas

nunca o fizeram.

as etapas do processo de compra, diversidade para
escolher, opiniões de consumidores reais para ouvir
e tomar a melhor decisão; a ascensão do comércio
eletrônico está relacionada a todos esses fatores,

Os dispositivos mais utilizados para a compra virtual
são o smartphone (66,8%,), o notebook (39,5%), o
dektop/PC (39,2%) e o tablet (9,3%).

mas também é indissociável da popularização dos

A onipresença dos dispositivos digitais certamente

smartphones, da ampliação do acesso à internet no

ajuda a explicar a preferência do consumidor no

país e da presença massiva das pessoas nas redes

momento de ir às compras: segundo dados da Anatel,

sociais.

o Brasil tinha, em abril deste ano, 228,6 milhões de

Comprar pela internet vem se tornando cada vez mais
um comportamento usual: 86,0% dos entrevistados

celulares ativos, sendo que a densidade observada era
de 108,7 aparelhos para cada 100 habitantes4.

realizaram ao menos uma aquisição online nos últimos

Os

12 meses (aumentando para 89,4% entre os homens e

são

92,3% na Classe A/B), sendo que praticamente seis em

eletrodomésticos

cada dez compraram no mês passado (59,0%) e 15,8%

(33,6%), comida delivery (30,4%), artigos para casa -

nos últimos 3 meses. Em contrapartida, 9,9% não

cama, mesa, banho, decoração, utensílios, móveis etc.

adquiriram nada nesse período de tempo, embora já

(29,4%) e cosméticos/perfumes (29,3%).

produtos

mais

vestuário,

adquiridos

calçados,
(36,3%),

pela

internet

acessórios

(42,7%),

smartphones/celulares

4 https://www.teleco.com.br/ncel.asp
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PRODUTOS/SERVIÇOS QUE COMPROU PELA INTERNET NOS ÚLTIMOS 12 MESES
43%

Vestuário, calçados, acessórios

36%

Eletrodomésticos

34%

Smartphone/celular
Comida delivery

30%

Artigos para casa

29%

Cosméticos/perfumes

29%

Streaming de filmes e séries

27%

Remédios e produtos de cuidados da saúde

27%

Ingressos

24%

Acessórios para celular/tablet ou computador

23%

Eletrônicos

23%

Livros ou revistas físicas ou digitais

22%

Viagens

21%
19%

Brinquedos, jogos e games

16%

Artigos esportivos
Streaming de música

10%

Produtos para animais/pets

10%

Artigos para bebês/crianças

10%

Cursos

9%

Compras de supermercado

9%

Joias/semijoias

7%

Música

6%

Locação de veículos

4%

Produtos eróticos/sex shop

3%

Outros

3%

Não sei/Não lembro

2%
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Vale destacar que alguns dos percentuais são mais
expressivos na Classe A/B (56,6% para vestuário,
calçados e acessórios, 49,0% para eletrodomésticos
e 44,4% para comida delivery), bem como entre os
homens (44,0% para eletrodomésticos, 37,5% para
smartphones e 34,9% para comida delivery).

ofertas e descontos (22,7%).
Uma tendência que já chama atenção no mercado de
e-commerce é a das compras realizadas por meio das
redes sociais, canal bastante utilizado por pequenos
empreendedores. Além de facilitar a interação com
os clientes, nas redes sociais os comerciantes podem

Considerando os tipos de loja online mais utilizados

começar rapidamente a divulgar e vender bens e

para compras, em primeiro lugar aparecem os

serviços sem terem, necessariamente, de contar com

varejistas nacionais (90,2%), seguidos dos sites de

uma estrutura cara, que envolva a construção de

compra e venda de produtos novos ou usados (49,6%),

um site ou o desenvolvimento de um aplicativo, por

dos varejistas internacionais (29,6%) e dos sites de

exemplo.

Dentre aqueles que realizaram compras de produtos

predileto do consumidor para a compra em todos

ou serviços por meio do Facebook, Instagram, Youtube

os segmentos investigados, sobretudo no caso dos

e/ou WhatsApp nos últimos 12 meses, as lojas mais

eletrônicos e informática (67,02%), eletrodomésticos

mencionadas são os varejistas nacionais (63,0%), os

(62,0%), moda/vestuário (48,3%) e produtos de

sites de compra e venda de produtos novos ou usados

beleza/cosméticos/perfumes (45,8%). Por outro lado,

(57,4%), os varejistas internacionais (37,9%) e os sites

os alimentos (63,4%) e os serviços de beleza e estética

de ofertas e descontos (27,4%).

(48,8%) são os itens que os consumidores menos

A pesquisa indica que os sites são o endereço online

adquirem pela internet.

6

TIPO DE LOJAS ONLINE PREFERIDA PARA COMPRAS
APLICATIVOS

SITES

REDES SOCIAIS

NÃO COSTUMO
COMPRAR ESSE ITEM
PELA INTERNET

Moda/vestuário

16%

48%

6%

30%

Eletrônicos/informática

17%

67%

2%

13%

Produtos de beleza, cosméticos,
perfumes

12%

46%

6%

37%

Serviços de beleza e estética

11%

34%

6%

49%

Alimentos

16%

17%

4%

63%

Eletrodomésticos

16%

62%

4%

18%

RESPOSTAS – RU POR ITEM

No dia a dia, desconsiderando o segmento de alimentos,

diferença entre os canais disponíveis é menor: 31,5%

nas aquisições diárias e semanais, ainda é possível

para as lojas físicas, contra 30,7% para o desktop e

constatar que as compras em lojas físicas são mais

26,0% via smartphone. Além disso, observa-se que

frequentes: 20,0%, contra 16,4% para as aquisições

os canais menos utilizados são os tablets (56,2%

feitas por smartphone e 12,6% para desktop. Porém,

não compra nada por este dispositivo), seguidos dos

no caso das compras realizadas mensalmente, a

smartphones (20,3%).
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GASTO MÉDIO NA ÚLTIMA AQUISIÇÃO ONLINE FOI
R$307, CARTÃO DE CRÉDITO É A PRINCIPAL FORMA
DE PAGAMENTO
Em média, os consumidores ouvidos fizeram sete

Tendo em vista as formas de pagamento utilizadas,

compras online nos últimos 12 meses (aumentando

a mais mencionada é o cartão de crédito (67,2%),

para 9,0 na Classe A/B), sendo que parte significativa

seguido do boleto bancário (48,3%), do cartão de

não se lembra da quantidade (29,2%) e 21,6% fizeram

crédito via PayPal, Moip, PagSeguro, AliPay (27,3%)

de uma a três compras. O gasto médio na última

e do cartão de crédito virtual - número de cartão de

aquisição virtual, por sua vez, foi de R$ 307,76,

crédito gerado e usado exclusivamente para compras

aumentando para R$ 359,43 entre os homens.

online (15,0%).

FORMAS DE PAGAMENTO MAIS UTILIZADAS NAS COMPRAS PELA INTERNET

67%
48%
27%
15%
Cartão de crédito

Boleto bancário

Cartão de crédito
Cartão de crédito
via PayPal, Moip, virtual (um número
PagSeguro,
de cartão de crédito
AliPay
gerado e usado
exclusivamente para
compras online)

8%
Transferência
bancária

3%
Outro

Uma das estratégias utilizadas pelos varejistas

especialmente por meio de promoções de loja (41,7%),

online para fidelizar clientes e aumentar as chances

utilizando cupons de descontos (38,7%) e pagando as

de conversão da venda são os cupons de ofertas

compras à vista (29,1%).

e descontos. O consumidor recebe um código
promocional, aplica ao produto que deseja adquirir e
valida um determinado percentual de redução no valor
final da compra. A esse respeito, a pesquisa revela que
89,4% costumam comprar com desconto pela internet
(com aumento de 4,2 p. p.p. em relação a 2018),

62,9% receberam oferta de desconto para pagamento
das compras à vista nos últimos doze meses,
principalmente no boleto bancário (37,9%) e no cartão
de crédito à vista (26,5%), ao passo em que 27,7% não
receberam descontos.
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FRETE GRÁTIS, PREÇO BAIXO E PROMOÇÕES
SÃO FATORES DETERMINANTES NA ESCOLHA
DA LOJA ONLINE

É possível perceber ainda que o cliente do comércio

(25,8%) e a maior variedade de produtos disponíveis

eletrônico vê um misto de conforto e custo-benefício nas

(25,4%).

compras online. Ao responderem sobre as vantagens
de comprar pela web, o preço geralmente mais baixo
é o principal fator (49,6%), sendo que também são
mencionados a comodidade de comprar sem sair de
casa (41,0%), a flexibilidade de horário para fazer as
compras - de noite, de madrugada, domingo, feriado,
etc. (30,9%), a economia de tempo/rapidez na compra

VANTAGENS
DE COMPRAR PELA WEB

referem-se ao fato de não poder ver, experimentar,
tocar e/ou cheirar o produto (53,6%), ao pagamento
do frete (51,0%,), a não poder levar o produto na hora
da compra (44,3%) e à falta de segurança com relação
a vírus no computador/clonagem de dados bancários
ou cartão de crédito (32,9%).

DESVANTAGENS
DE COMPRAR PELA WEB

Preço geralmente mais baixo

50%

Comodidade de comprar sem sair de casa

41%

Flexibilidade de horário para fazer as
compras

31%

Economia de tempo/rapidez na compra

26%

Maior variedade de produtos disponíveis

Em contrapartida, as desvantagens mais citadas

25%

Não poder ver, experimentar, tocar e/ou
cheirar o produto

54%

Pagamento do frete

51%

Não poder levar o produto na hora da
compra

44%

Falta de segurança com relação a vírus no
computador/clonagem de dados bancários
ou cartão de crédito

33%

Num país de dimensões continentais e características

relação ao pacto de confiança que se estabelece entre

geográficas tão diversas quanto o Brasil, a logística

clientes e lojas virtuais: o consumidor online é exigente

de entrega ainda é um desafio considerável para os

e muitas vezes deseja receber sua compra no menor

empreendedores e empresas que vendem pela internet

tempo possível – de preferência, com frete grátis ou

– não apenas em termos financeiros, mas também em

custo mínimo.
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A esse respeito, a pesquisa mostra que nove em cada

Os fatores considerados mais importantes para a

dez entrevistados recebem os produtos comprados

escolha de uma loja online são o frete grátis (48,0%),

em casa ou no local combinado (91,2%) e somente

o preço baixo (47,4%), as promoções (41,5%), a

7,3% retiram o item pessoalmente na loja. Um em cada

segurança no sigilo das informações passadas para

quatro costuma pagar um maior valor de frete para

o pagamento (37,0%) e a facilidade na forma de

receber mais rápido as compras (24,5%, aumentando

pagamento (33,9%).

para 26,6% na Classe C/D/E).

FATORES IMPORTANTES PARA ESCOLHA DE UMA LOJA ONLINE
Que tenha frete grátis

48%

Preço baixo

47%
41%

Promoções
Segurança no sigilo das informações passadas
para o pagamento

37%
34%

Facilidade na forma de pagamento

32%

Descrições detalhadas dos produtos
Que faça trocas e/ou devoluções de compras

28%

Pronta entrega

27%

Que seja uma loja ou marca conhecida

26%

Que dê descontos

25%

Que tenha diversidade de produtos

24%

Que tenha a opção de retirar os produtos na loja física

21%

Que seja uma loja ou marca que já tenho
o costume de comprar

20%

Atendimento do vendedor em tempo real

12%

Boa apresentação de imagens ou vídeos dos produtos

12%
9%

Indicação de amigos, parentes e conhecidos
Indicação de blogueiros/influenciadores
digitais nas redes sociais
Não sei

4%
1%
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A relação da grande maioria dos consumidores com o

(82,2%), principalmente por terem gostado do produto

comércio eletrônico é positiva, uma vez que oito em

(62,8%) e da experiência de compra (18,5%).

cada dez ficaram satisfeitos com a última compra

OITO EM CADA
DEZ CONSUMIDORES
FICARAM SATISFEITOS
COM A ÚLTIMA
COMPRA

O estudo também indica que o cliente costuma voltar

Questionados sobre os fatores que os fariam comprar

à mesma loja em que já esteve, quando encara como

mais pela internet, sobressai o frete grátis em todas

satisfatória a jornada de compra, de modo geral. Assim,

as compras (61,7%, com queda de 6,5 p.p. em relação

por exemplo, 91,6% já compraram mais de uma vez em

a 2018), seguido da possibilidade de comprar na loja

um mesmo site, aplicativo ou perfil de lojas em redes

online e poder trocar ou devolver o produto na loja

sociais, principalmente pela confiança na loja/marca

física (33,7%), do tempo de entrega reduzido (33,4%)

(41,6%), por que não houve problema na experiência

e da possibilidade de retirar os produtos na loja física

anterior (36,7%) e em virtude dos melhores preços

(31,3%).

(32,5%).
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FATORES QUE MOTIVARIAM O AUMENTO DAS COMPRAS PELA INTERNET
62%

Frete grátis em todas as compras
A possibilidade de comprar na loja on line
e poder trocar ou devolver o produto na loja física

34%

Um tempo de entrega reduzido

33%
31%

A possibilidade de retirar os produtos na loja física
Ter maior facilidade de encontrar os produtos
nos sites/aplicativos que visito

26%

Melhorias na segurança

25%

Recebimento de ofertas e promoções por e-mail,
WhatsApp ou notificações do aplicativo

22%
19%

Falta de tempo para fazer compras em lojas físicas

Conhecer lojas on line que tenham produtos que gosto

14%

Que minhas marcas preferidas tenham
uma loja virtual ou venda pela internet

14%

Nada me motivaria aumentar as compras pela internet

4%

Acostumado a buscar ele mesmo as informações de

quanto às expectativas a respeito de um determinado

que precisa para tomar suas decisões de compra, o

produto ou serviço. Já sabemos que as redes sociais

consumidor virtual leva bastante em consideração

alteraram profundamente a maneira como as lojas e os

a opinião e a experiência de outros clientes. Tendo

consumidores interagem, estabelecendo critérios mais

em vista aquilo que esperam encontrar na internet

rígidos de qualidade a partir da opinião dos próprios

quando pesquisam sobre produtos e serviços, 52,8%

usuários. Então, não adianta investir em marketing e

dos entrevistados apontam os depoimentos de pessoas

divulgação se a empresa não cuidar de sua imagem

que já compraram, enquanto 52,2% mencionam a

pública virtual, pois o que vale mais é a impressão

ficha técnica/especificações do produto, 43,4% falam

deixada entre os consumidores. Antes essas opiniões

nas fotos dos detalhes e ângulos do produto e 29,8%

eram esparsas, não tinham alcance, mas hoje estão

nos selos de segurança e garantia.

acessíveis e podem arruinar a reputação de uma marca

“Para as marcas que desejam afirmar sua presença
na internet e fortalecer as relações com seus clientes,
cada vez mais será preciso ser transparente e honesto

ou de uma empresa em questão de dias” – argumenta
o presidente da Confederação Nacional de Dirigentes
Lojistas (CNDL), Roque Pellizzaro Junior.
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22% ENFRENTARAM PROBLEMAS NA ÚLTIMA
COMPRA ONLINE

Embora o nível de satisfação com as aquisições virtuais

47,1% dos entrevistados relatam que conseguem

seja significativo, nem sempre a experiência transcorre

resolver o problema, sendo que 17,9% tiveram o

bem: um em cada cinco entrevistados garante que teve

produto trocado, 13,2% tiveram o dinheiro devolvido/

problemas na última compra pela internet (21,9%),

conseguiram uma indenização e 10,8% ficaram com

sendo que os principais são a entrega fora do prazo

crédito na loja. No entanto, praticamente a mesma

(10,2%), não ter recebido o produto (5,2%), produto

proporção afirma que não houve solução (46,2%);

diferente do anunciado/foto (3,7%) e receber o item

nesses casos, 14,1% desistiram de correr atrás do

danificado (3,7%). A grande maioria, contudo, afirma

prejuízo, 13,9% entraram em contato diretamente

que não teve problemas (76,0%).

com a loja e estão negociando/aguardando retorno

Quando algo sai errado na jornada de compra virtual,

e 7,6% abriram uma reclamação no PROCON ou
Reclame Aqui.

13

CONSEGUIU RESOLVER O PROBLEMA
DA ÚLTIMA COMPRA ONLINE*

47%

46%

SIM (TOTAL)

NÃO (TOTAL)

18%

13%

14%

14%

8%

Trocaram
o produto

Devolveram o
dinheiro/consegui
uma indenização

E desisti de
correr atrás
do prejuízo

Entrei em contato
diretamente com
a loja e estou
negociando/
aguardando
um retorno

E abri uma
reclamação
no PROCON,
Reclame Aqui

11%

5%

7%

4%

Fiquei com
crédito na loja

Outro

Mas vendi/
dei o produto
para outra pessoa

Mas estou
processando
a loja na justiça

7%
* Somente para quem teve problemas
com a última compra pela internet

NÃO SEI/NÃO LEMBRO

Ainda que atualmente haja vasta oferta de produtos

limpeza, higiene etc. (27,2%), joias/semijoias (23,1%,

e serviços dos mais variados segmentos à venda

aumentando para 32,3% entre os mais velhos e 31,8%

pela internet, alguns enfrentam resistência por

na Classe A/B), remédios e produtos de cuidados da

parte do consumidor. Considerando os itens que os

saúde (15,4%) e produtos eróticos/sex shop (12,9%).

entrevistados jamais comprariam de forma virtual, os

Por outro lado, 15,0% afirmam que poderiam adquirir

mais mencionados são carro/moto (41,2%), compras

qualquer coisa pela internet (aumentando para 20,9%

de supermercado - alimentos, bebidas, produtos de

na Classe A/B).
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PRODUTOS/SERVIÇOS QUE JAMAIS COMPRARIA PELA INTERNET*
41%

Carro/moto

27%

Compras de supermercado

23%

Joias/semijoias

15%

Remédios e produtos de cuidados da saúde
Produtos eróticos/sex shop

13%

Locação de veículos

12%

Vestuário, calçados, acessórios

11%

Produtos para animais/pets

10%

Cosméticos/perfumes

9%

Comida delivery

9%

Cursos

9%

Smartphone/celular

8%

Artigos para bebês/crianças

8%

Eletrodomésticos

8%

Eletrônicos

7%

Ingressos

6%

Viagens

5%

Acessórios para celular/tablet ou computador

5%

Música

5%

Artigos para casa

5%

Livros ou revistas físicas ou digitais

4%

Brinquedos, jogos e games

4%

Artigos esportivos

3%
15%

Eu poderia comprar qualquer produto/serviços via internet
Não sei

4%
* Sites, redes sociais ou aplicativos

Finalmente, dentre os motivos citados para não

divulgado, enquanto 36,1% têm medo de o produto

comprar determinados produtos pela internet, 42,8%

ser falsificado e outros 36,0% gostam de experimentar

têm receio de que o produto seja diferente daquele

o produto antes de comprá-lo.
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DESISTÊNCIA
DA COMPRA

16

18% DESCONHECEM A LEI QUE PERMITE DEVOLVER
PRODUTOS COMPRADOS PELA WEB

A internet trouxe mudanças significativas nas relações

De fato, 82,0% dos entrevistados conhecem a lei que

de consumo, especialmente a possiblidade de adquirir

permite a devolução de uma mercadoria comprada

uma infinidade de produtos e serviços de forma rápida

pela internet em até 07 dias, sendo que 29,2% já

e prática, sem sair de casa e a qualquer momento que a

devolveram um produto nessa situação. Por outro

pessoa desejar. O que nem todos sabem é que o Código

lado, 18% admitem que ainda não conheciam a lei.

de Defesa do Consumidor (CDC) também vale para as
compras online, inclusive prevendo o chamado “direito
de arrependimento”.

Quatro em cada dez desistiram de alguma compra
online nos últimos 3 meses (43,7%, aumentando para
51,8% na faixa etária dos 35 a 49 anos), enquanto

O artigo 49 do CDC diz claramente que, para compras

42,2% não desistiram. Os principais motivos para a

não presenciais, “o consumidor pode desistir do

desistência envolvem o custo de taxas e/ou do frete

contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura

encarecer demais a compra (54,1%, aumentando

ou do ato de recebimento do produto ou serviço,

para 68,4% na Classe A/B), o preço elevado (38,2%),

sempre que a contratação de fornecimento de produtos

o valor final da compra estar diferente do anúncio do

e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial,

produto no momento do pagamento (37,6%), o prazo

especialmente por telefone ou a domicílio ”.

de entrega demorado (32,8%) e a suspeita de fraude

5

ou propaganda enganosa (29,0%).

5 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078.htm
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PRINCIPAIS MOTIVOS PARA DESISTÊNCIA DE UMA COMPRA PELA INTERNET*
54%

O custo de taxas e/ou do frete encarecer demais a compra

O preço estar elevado

38%

O valor final da compra estar diferente do anúncio
do produto no momento do pagamento

38%
33%

O prazo de entrega demorado

29%

Suspeita de fraude ou propaganda enganosa

25%

Não ter as opções de pagamento que desejo
Receio do produto não ser igual a foto/desconfiar
da qualidade ou procedência do produto

22%

O site demorar a carregar, travar ou estar muito lento

21%
19%

Muitas etapas para finalizar a compra/formulários longos

15%

Não ter certeza se precisa fazer a compra

11%

O site/aplicativo ter muitas propagandas/banners, etc.

9%

Ser interrompido por outra tarefa mais importante

Outros

1%

* Somente para quem utilizou cheque especial nos últimos 12 meses

“O Código de Defesa do Consumidor tem a função de

arrepender, por achar que não era exatamente o que

equilibrar a relação de forças entre as empresas e o

ela esperava. Agora, a loja também tem o direito de

comprador, que é tido como a parte mais frágil desse

receber o produto em perfeitas condições, sem marcas

processo. Nas aquisições feitas pela internet, é preciso

de uso ou quaisquer danos. Do contrário, a justiça

lembrar que o consumidor só pode ver vídeos e fotos,

garante que a empresa pode recusar a devolução” –

sem poder ter o produto nas mãos, a não ser depois,

alerta o educador financeiro do SPC Brasil e Meu Bolso

quando vai até a loja para a retirada ou quando recebe

Feliz, José Vignoli.

o item em casa. Então, é natural que a pessoa possa se
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SEGURANÇA NAS
COMPRAS ONLINE
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MEDO DE SOFRER FRAUDES FAZ COM QUE 61%
COMPREM MENOS DO QUE GOSTARIAM NA
INTERNET

Assim como em uma compra em loja física, na qual o

faz com que comprem menos na internet do que

consumidor deve ficar atento à qualidade do serviço

gostariam (61,3%, aumentando para 65,7% entre as

prestado e à idoneidade da empresa com a qual

mulheres e 64,4% na Classe C/D/E).

está se relacionando, nas aquisições pela internet a
segurança também é questão das mais relevantes.
Nesse caso, há uma preocupação legítima a respeito
de possíveis golpes e fraudes eletrônicas, bem como
com a integridade dos dados pessoais e de pagamento
armazenados nos cadastros das lojas, e até mesmo a
própria entrega do produto em boas condições.

Praticamente a totalidade dos entrevistados garante
tomar algum cuidado em suas aquisições pela internet
(97,4%), sendo que os principais são a realização de
compras apenas em canais conhecidos ou indicados
(49,1%), evitar cadastrar os dados do cartão de crédito
para compras futuras (34,3%), selecionar meios de
pagamento em que confiam para pagar (32,8%) e não

Ainda que os consumidores conectados avaliem bem

comprar produtos com preço tão baixo a ponto de

a segurança nas compras virtuais, dando nota média

desconfiar da veracidade do canal ou da promoção

de 7,89 em uma escala de um a dez, seis em cada dez

(30,9%).

ouvidos concordam que o medo de sofrer fraudes
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TOMA ALGUM CUIDADO AO FAZER COMPRAS PELA INTERNET

Sim, só faço compras
em canais conhecidos
ou indicados

49%

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

33%

Sim, evito clicar em
anúncios/pop-ups

29%

97%

23%

SIM
(TOTAL)

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

Sim, analiso a política de
privacidade de dados

21%

1%

3%

OUTRO

NÃO

34%

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

31%

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

25%

Sim, não envio foto ou
dados do meu cartão
de crédito

22%

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

12%

Sim, uso cartão de crédito
virtual (um número
de cartão de crédito
exclusivamente para
compras online)

Dentre os fatores que aumentariam a segurança

Por um lado, é cada vez maior o número de pequenos

numa compra virtual, os mais mencionados são o

empreendedores, grandes varejistas e marcas nacionais

baixo índice de reclamações nas redes sociais ou

e internacionais vendendo produtos e serviços pela

em sites como Reclame Aqui (39,4%), um sistema de

internet, ampliando exponencialmente a oferta à

pagamento certificado - SLL Blindado, Criptografia,

disposição do consumidor, o que é positivo. Ao lado

Site Blindado, WAF, etc. (34,8%), ter o endereço

disso, os aplicativos e sites de busca e comparação

da loja física e telefone (30,7%), ter boas notas dos

de preços ajudam muito na busca por melhores

clientes quanto à reputação do site/aplicativo em

oportunidades de compra, fortalecendo a posição de

sites de compras (30,3%) e fazer a compra em um site/

quem vai às compras.

aplicativo conhecido (29,2%).
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Contudo, com tantas lojas e empresas atuando no

CNPJ e telefone para atendimento. Avaliar o histórico

comércio online, o consumidor precisa tomar muito

e a reputação virtual da loja também ajuda, ficando

cuidado para não cair em armadilhas. É fundamental,

atento aos comentários de outros clientes que já

de início, certificar se a empresa possui endereço físico,

compraram no local.

Outra dica é verificar sempre o nível de segurança

Por fim, não é por que se trata de uma compra virtual

financeira oferecido pela empresa, sobretudo o

que o preço estará sempre bem abaixo dos valores

tradicional cadeado ou chave que costuma ficar

praticados no mercado. Se a oferta for muito tentadora,

no canto inferior direito do site, atestando que o

pode ser um sinal de que o produto ou serviço não é,

vendedor é capaz de blindar os dados bancários de

de fato, o prometido pela loja. Em alguns casos, pode

seus clientes. Se a pessoa estiver comprando a partir

mesmo ser um indício de que se trata de tentativa de

de um computador desktop, é válido estar em dia com

golpe ou fraude.

o antivírus, que pode avisar caso o endereço da loja
seja suspeito.
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SUMÁRIO GERAL

CONSUMO ONLINE
»» 86,0% dos internautas realizaram ao menos uma aquisição online nos últimos 12 meses.
»» Os dispositivos mais utilizados para a compra virtual são o smartphone (66,8%,), o notebook (39,5%), o dektop/
PC (39,2%) e o tablet (9,3%).
»» Os produtos mais adquiridos pela internet são vestuário, calçados, acessórios (42,7%), eletrodomésticos (36,3%),
smartphones/celulares (33,6%), comida delivery (30,4%), artigos para casa - cama, mesa, banho, decoração,
utensílios, móveis etc. (29,4%) e cosméticos/perfumes (29,3%).
»» Tipos de loja online mais utilizados para compras: varejistas nacionais (90,2%), sites de compra e venda de
produtos novos ou usados (49,6%), varejistas internacionais (29,6%) e sites de ofertas e descontos (22,7%).
»» Em média, os consumidores ouvidos fizeram sete compras online nos últimos 12 meses e o gasto médio na última
aquisição virtual foi de R$ 307,76.
»» Formas de pagamento mais utilizadas: cartão de crédito (67,2%), boleto bancário (48,3%) e cartão de crédito via
PayPal, Moip, PagSeguro, AliPay (27,3%).
»» Vantagens de comprar pela web: o preço geralmente mais baixo (49,6%), a comodidade de comprar sem sair de
casa (41,0%) e a flexibilidade de horário para fazer as compras (25,8%).
»» Desvantagens mais citadas: não poder ver, experimentar, tocar e/ou cheirar o produto (53,6%), o pagamento do
frete (51,0%) e não poder levar o produto na hora da compra (44,3%).
»» Fatores considerados mais importantes para a escolha de uma loja online: frete grátis (48,0%), preço baixo
(47,4%) e promoções (41,5%).
»» 82,2% ficaram satisfeitos com a última compra.
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»» Fatores que fariam comprar mais pela internet: frete grátis em todas as compras (61,7%), a possibilidade de
comprar na loja online e poder trocar ou devolver o produto na loja física (33,7%) e o tempo de entrega reduzido
(33,4%).
»» 21,9% tiveram problemas na última compra pela internet, sendo que os principais são a entrega fora do prazo
(10,2%), não ter recebido o produto (5,2%) e o produto diferente do anunciado/foto (3,7%). A grande maioria
afirma que não teve problemas (76,0%).
»» Quando algo sai errado na jornada de compra virtual, 47,1% relatam que conseguem resolver o problema, sendo
que 17,9% tiveram o produto trocado, 13,2% tiveram o dinheiro devolvido/conseguiram uma indenização e 10,8%
ficaram com crédito na loja. 46,2% afirmam que não houve solução.
»» 82,0% conhecem a lei que permite a devolução de uma mercadoria comprada pela internet em até 07 dias, sendo
que 29,2% já devolveram um produto nessa situação. 18% admitem que ainda não conheciam a lei.
»» 43,7% desistiram de alguma compra online nos últimos 3 meses, enquanto 42,2% não desistiram.
»» Em uma escala de um a dez, a nota média dada à segurança das compras pela internet é de 7,89.
»» 61,3% concordam que o medo de sofrer fraudes faz com que comprem menos na internet do que gostariam.
»» 97,4% tomam algum cuidado em suas aquisições pela internet, sendo que os principais são a realização de
compras apenas em canais conhecidos ou indicados (49,1%), evitar cadastrar os dados do cartão de crédito para
compras futuras (34,3%) e selecionar meios de pagamento em que confiam para pagar (32,8%).
»» Dentre os fatores que aumentariam a segurança numa compra virtual, os mais mencionados são o baixo índice
de reclamações nas redes sociais ou em sites como Reclame Aqui (39,4%), um sistema de pagamento certificado
- SLL Blindado, Criptografia, Site Blindado, WAF, etc. (34,8%) e ter o endereço da loja física e telefone (30,7%).
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METODOLOGIA
TAMANHO AMOSTRAL

DATA DE COLETA

DA PESQUISA

DOS DADOS

Pesquisa realizada pela

904 casos em um primeiro

29 de abril a 07 de

as capitais brasileiras,

web. Os dados foram

levantamento para

maio de 2019.

homens e mulheres,

pós-ponderados para

identificar o percentual de

com idade igual ou

ficarem representativos

pessoas que compraram

maior a 18 anos,

do universo estudado.

pela internet nos últimos

PÚBLICO-ALVO

MÉTODO DE COLETA

Consumidores de todas

de todas as classes

12 meses. Em seguida,

econômicas que

continuaram a responder

realizaram compras

o questionário 800 casos,

pela internet nos

que fizeram alguma

últimos 12 meses.

compra ao longo deste
período. Resultando,
respectivamente, em
margem de erro no geral
de 3,3 p.p e 3,5 p.p para
um intervalo de confiança
a 95%.
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