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Resumo: O objetivo do presente trabalho foi o perfil do consumidor de e-commerce 
na região Sul do Brasil, nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. 
Foram utilizados questionários on-line a respeito dos hábitos de compra dos clientes. 
Observou-se que as compras realizadas pelos consumidores foram baseadas 
primeiramente no preço, os clientes buscavam por valores mais atrativos e geralmente 
o e-commerce apresenta preço inferiores aos das lojas físicas. Neste sentido, as 
influências tornaram-se decisivas no momento da efetivação da compra. Tanto os 
fatores de preço, quanto frete grátis e a diversidade dos produtos foi o determinante 
mais importante no processo de compra. O presente artigo possui características 
específicas voltadas para mercado, mas também é um requisito acadêmico para 
conclusão do curso de Graduação em Comércio Eletrônico e Marketing Digital. 
 
Palavras-chave: E-commerce. Clientes. Compras.  
 
Abstract: The objective of the present study was the profile of the e-commerce 
consumer in the southern region of Brazil, in the states of Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina and Paraná. Are used online questionnaires about customers' shopping 
habits. It was observed that the purchases made by consumers were primarily based 
on price, customers were looking for more attractive values and e-commerce is 
generally priced lower than in physical stores. In this sense, the influences became 
decisive at the moment of the purchase. Both price factors, free shipping and product 
diversity was the most important determinant in the purchasing process. This article 
has specific market-oriented characteristics, but is also an academic requirement for 
completing the Undergraduate course in E-Commerce and Digital Marketing. 
 
Keywords: E-commerce. Clients. Purchases. 

 
1  Artigo apresentado como requisito parcial para a conclusão do curso de Graduação em Comércio 

Eletrônico e Marketing Digital da Universidade do Sul de Santa Catarina – UNISUL. 2019. 
2  Acadêmico do curso Comércio Eletrônico e Marketing Digital da Universidade do Sul de Santa 

Catarina – Unisul.  E-mail: kellcardoso1@gmail.com. 
3  Professora na Universidade do Sul de Santa Catarina – UNISUL.   



2 

 

1 INTRODUÇÃO 

A transformação digital do mercado passa pela cultura, tanto das pessoas, que 

vão se acostumando aos poucos com as novas possibilidades, quanto das empresas, 

que precisam mudar seus processos e organizações internas. 

Com o passar dos tempos, muitas coisas mudaram e a internet, por sua vez, 

transformou o mundo de um modo geral, até mesmo a forma de comprar.  

Hoje, é natural que o consumidor busque informações sobre um produto ou até 

mesmo serviços antes da compra. Devido a esta mudança de hábito dos clientes, a 

internet tornou-se uma ferramenta essencial para o setor de vendas de diversas 

empresas. Muitas delas deixaram o espaço físico pelas lojas virtuais.  

O e-commerce é uma ferramenta essencial para toda organização que deseja 

realizar negócios além das fronteiras, pois pessoas de qualquer parte do mundo 

podem ter acesso aos mesmos produtos, sejam eles regionais, nacionais ou 

importados. O cliente que utiliza um site de e-commerce para realizar suas compras, 

além da comodidade tem também, na maioria das vezes, preços mais acessíveis, 

produtos mais variados e diferenciados dos que são encontrados nas lojas físicas, e 

o melhor, as lojas funcionam 24 horas e 365 dias.  

A introdução de novas modalidades de transações comerciais no mercado 

surgiu com a era digital, reformulando o conceito da atividade econômica. Trata-se da 

evolução do varejo tradicional com as operações sendo realizadas no âmbito 

eletrônico. O comércio online está evoluindo e muitas empresas estão investindo 

nesta nova modalidade de varejo, proporcionando economia financeira e comodidade 

aos consumidores que utilizam a internet para pesquisar e adquirir bens e serviços. 

O comércio eletrônico é a realidade de diversos setores da economia e 

representa o novo modelo para o comércio mundial. Neste contexto, as empresas que 

investem ou pretendem investir no comércio eletrônico, precisam criar um vínculo 

maior com seus clientes e buscar sempre um diferencial competitivo que as destaque 

no mercado concorrente, aumentando suas vendas e seus lucros. No entanto, 

independente da forma que a organização se apresenta aos consumidores, é 

essencial que busque compreender quais são suas necessidades. Desta forma, é 

preciso identificar quais os requisitos exigidos pelos clientes, referente ao produto e 

suas características, ou a qualidade do serviço de venda, atendimento, entrega, entre 

outros fatores que podem influenciar na satisfação do consumidor.  
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Os termos ‘satisfação’ e ‘qualidade em serviço’ geralmente são confundidos, 

pois apesar de terem algumas coisas em comum, a satisfação é vista geralmente 

como um conceito mais amplo, ao passo que a determinação da qualidade em serviço 

se concentra especialmente nas dimensões do serviço. Então, a qualidade percebida 

em serviço é um componente de satisfação do cliente. Neste contexto, identificar o 

nível de satisfação dos consumidores em relação aos fatores de desempenho do e-

commerce é fundamental para o sucesso das organizações que investem no ambiente 

eletrônico.  

Em estudo sobre o comércio eletrônico brasileiro realizado pela Ebit, 60% das 

compras realizadas nos e-commerces são feitas na região sudeste do país. O Sul fica 

em segundo lugar, com 16%, seguido do Nordeste, com 12,5%. (MAZETO, 2018). 

No caso do centro-oeste, é interessante perceber que, no último ano, houve um 

aumento de 6,3% para 8,5%, assim como o norte, que foi de 2,7% para 3%. Além 

disso, 50,1% dos consumidores eram identificados como mulheres, enquanto 49,9% 

eram homens (MAZETO, 2018). 

O presente trabalho visa conhecer melhor o perfil do consumidor do e-

commerce da região Sul do Brasil, nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina 

e Paraná, além dos fatores que influenciam na hora da compra. Aplicou-se 

questionário, por meio do aplicativo de WhatsApp para aproximadamente 35 pessoas. 

Nesta pesquisa constavam 8 perguntas. 

2 E-COMMERCE: A INTERNET REVOLUCIONANDO O COMÉRCIO 

O comércio eletrônico, conhecido como e-commerce, tornou-se muito 

importante na era da globalização pois esse novo modelo de comércio elimina as 

barreiras geográficas, une mercados e modifica a maneira tradicional de fazer e 

gerenciar os negócios. E-commerce compreende qualquer tipo de negócio/transação 

comercial que implica a transferência de informação através da internet, é toda e 

qualquer transação que tenha origem em equipamentos eletrônicos, transações que 

possuem início no ambiente online, e que envolve desktops, dispositivos mobile e 

mais recentemente wherables, como relógios e outros dispositivos conectados à 

Internet.  
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2.1 TIPOS DE E-COMMERCE 

Os fundamentos do e-commerce estão baseados em segurança, criptografia, 

moedas e pagamentos eletrônicos, mas também envolvem pesquisa, 

desenvolvimento, marketing, propaganda, negociação, vendas e suporte.  

Segundo Daniel Sampaio (2018) o e-commerce divide-se em diferentes tipos e 

formas de negócio que podem ser classificados, com os tipos e derivações de e-

commerce, descritos a seguir.  

2.1.1 E-commerce B2C 

O e-commerce B2C, ou E-commerce Business to Consumer, é a modalidade 

mais conhecida de comércio eletrônico e envolve basicamente a venda de empresas 

diretamente para os consumidores, como no caso de grandes lojas virtuais como 

Submarino, Netshoes, Magazine Luiza e tantas outras (VALLE, 2018). 

2.1.2 E-commerce B2B 

Uma outra definição de e-commerce que merece uma atenção especial é a do 

e-commerce B2B, ou E-Commerce Business to Business como também é conhecida. 

É uma modalidade que vem crescendo no Brasil e uma tendência mundial. 

Nesse tipo de e-commerce as relações comerciais se desenvolvem de empresa 

para empresa. É uma evolução natural dos negócios corporativos onde a figura do 

representante comercial dá espaço à solução de logística adequada que elimina este 

intermediário e seus custos. 

2.1.3 Social Commerce e o Poder das Redes Sociais 

Outro modelo que vem para expandir cada vez mais a definição de o que é e-

commerce é o que podemos chamar de Social Commerce, ou seja o comércio 

eletrônico feito através das redes sociais, um modelo que atende tanto a pessoas 

jurídicas quanto pessoas físicas. 
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2.1.4 M-commerce 

Essa é uma expressão que vem ganhando cada vez mais espaço nas 

conversas sobre comércio eletrônico em função da disseminação do uso de 

smartphones e outros dispositivos móveis, e sem dúvida alguma uma das 

grandes tendências do e-commerce nos dias de hoje. 

A expressão M-commerce surgiu para designar as transações realizadas 

através de dispositivos móveis. Esse já é um dos principais canais de vendas do e-

commerce mundial e o Brasil vai tomando o mesmo caminho. 

3 O CONSUMIDOR DIGITAL 

As ofertas e serviços disponíveis no comércio eletrônico são diversos, 

permitindo que os consumidores se tornem mais exigentes.  

O consumidor digital é aquele que está conectado a uma rede e utiliza-a para 

efetuar seus negócios e transações. Ele está presente em todos os segmentos da 

sociedade. O consumidor digital tem o poder de selecionar, criar, opinar e decidir suas 

compras através da sua participação como usuário da rede. Os clientes podem 

descobrir sozinhos o que quiserem pela web, e comprar de onde achar melhor. As 

barreiras existentes no mercado estão sendo eliminadas, o consumidor tem 

possibilidades de comprar em qualquer lugar do mundo, sem se deslocar de sua 

residência. A vantagem do comércio eletrônico está em reduzir a barreira entre o 

fornecedor e os clientes.  

Esse processo de evolução coloca os clientes gradativamente no poder e o 

ambiente de marketing é impactado pelas decisões desses consumidores. O 

consumidor digital é o centro do novo universo empresarial, porém é, importante 

destacar que a web não apenas oferece oportunidades para o cliente opinar e 

expressar suas preferências, seus descontentamentos e experiências, como também 

proporciona às empresas a oportunidade de ouvir o que o consumidor tem a dizer. 

Assim, pode-se ressaltar que na era da informação o processo de compra tem 

início com o cliente e é concluído por ele. Empresas e representantes são mantidos à 

distância até que o cliente on-line convide-os a participar de seu processo de compra. 

No mundo digital são os clientes que ditam as regras e que definem em que ofertas 

estão interessados, e que preços estão dispostos a pagar.  
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Conforme publicação da Redação Ecommerce de Sucesso (2017a) no decorrer 

de 2017, mais de 55 milhões de brasileiros compraram online, pelo menos uma vez. 

Este número representa um crescimento de 15% se for comparado ao ano anterior. 

Constatou-se também que no Brasil as mulheres fazem mais compras online do que 

os homens, sendo responsáveis por 50,4% de todas as transações de e-commerce 

no país e abaixo dos 51,6% de 2016, o que indica também que as mulheres realizaram 

1,4 milhões de compras a mais do que os homens.  

Na Europa, a faixa etária que mais compra online se situa entre 19-29 anos, 

enquanto o Brasil possui uma idade média de 42,2 anos de idade. Em sua maioria, os 

consumidores de e-commerce no Brasil têm mais de 35 anos (37% entre 35-49 anos 

e 30% acima de 49 anos). Isso pode ser justificado considerando as dificuldades 

financeiras que os mais jovens enfrentam no Brasil, onde normalmente não 

conseguem aprovação para ter um cartão de crédito, que é o principal meio de 

pagamento no e-commerce brasileiro, como também em decorrência da grande 

população não bancarizada (LOPEZ, 2018).  

Mais de 63% dos consumidores de e-commerce no Brasil moram na região 
sudeste (São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo). Os 
seguintes são os estados da região sul: Rio Grande do Sul, Santa Catarina e 
Paraná com 16%. O Brasil também possui uma enorme classe média, que 
representa quase 70% dos consumidores de e-commerce. Outro destaque é 
a participação dos consumidores da classe E, que representam 15% de todos 
os compradores digitais no país (LOPEZ, 2018, n. p.). 

Ainda conforme Lopez (2018, n. p.), de todas as vendas feitas pelo e-commerce 

brasileiro no primeiro semestre de 2017, metade foi para homens e outra metade para 

mulheres. A diferença não chega a 0,1% onde considera-se maior a participação das 

mulheres, portanto, para efeitos práticos, pode ser considerado um mercado 50/50.  

O público que mais compra é o de idade entre 35 e 49 anos (38%), seguido 

pelos consumidores com mais de 50 anos (31%), os millenials, formado por pessoas 

de 25 e 34 anos (23%) e pelos jovens de até 24 anos, que representam apenas 8% 

do faturamento do e-commerce nacional. (LOPEZ, 2018, n. p.).  

Considerando as regiões do Brasil, cerca de 62,8% do faturamento do e-

commerce provém de compras realizadas no Sudeste, embora regiões como o Sul, 

Nordeste e Centro-oeste venham aumentando sua participação no mercado (LOPEZ, 

2018).  
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Quem tem renda familiar de até R$3 mil por mês geralmente também faz o 
maior número de pedidos no ecommerce (33,4%), seguido por pessoas com 
renda familiar acima de R$8 mil (24,5%), entre R$3 mil e R$5 mil (23,7%) e 
entre R$5 mil e R$8 mil (18,3%). (REDAÇÃO ECOMMERCE DE SUCESSO, 
2017b, n. p.). 

Segundo aponta a sexta edição da pesquisa realizada pela Zoom (E-

COMMERCE: FATOR MAIS..., 2019) em 2019, assim como foi em 2018, o preço 

continuou sendo o fator mais importante na hora do consumidor escolher a loja em 

que vai comprar online. Já considerando-se os anos de 2013 a 2017, a “boa 

experiência” foi o principal fator para definir a compra, ficando o “preço” em segundo 

lugar empatado com a “reputação em sites” e “grandes lojas”. 

Em segundo lugar na pesquisa ficou a experiência de compra, fator que em 
anos anteriores chegou a liderar o ranking. Os consumidores, não somente 
no brasil, se encontram cada vez mais exigentes e preocupados com a 
experiência que a empresa fornece no processo de compra dos produtos. Por 
exemplo, outro fator que demonstra essa demanda, é o crescimento de 
número de usuários que se preocupa em verificar se há reclamações do 
produto/marca em sites como Reclame Aqui. Além disso, há também o quarto 
lugar na lista reafirmando a importância da boa experiência, a classificação 
das lojas em sites comparadores de preço, e o quinto lugar, que é a 
priorização de melhores métodos de pagamento, ambos determinantes para 
o grau de confiabilidade que a empresa pode fornecer para o cliente. (E-
COMMERCE: FATOR MAIS..., 2019, n. p.). 

Conforme Varon (2015), um estudo recente realizado pelo Serviço de Proteção 

ao Crédito (SPC) mostra que, para 50% dos consumidores, melhores preços é um 

chamariz para o comércio eletrônico. 

O Frete grátis lidera a lista de benefícios preferidos dos e-consumidores. De 
acordo com pesquisa do Boston Consulting Gropu (BCG), 74% dos 
consumidores afirmam que o “frete grátis” é fator de influência na hora de 
decidir, ou não, comprar online. De acordo com dados publicados pela 
consultoria e-Bit, 47% dos consumidores passaram a comprar menos pela 
internet por causa da complicação nas trocas. Dados da pesquisa do IBOPE 
e-commerce mostram que mais de 47% das pessoas procuram Avaliações 
de produtos antes de realizar uma compra. Um estudo realizado pela 
CyberSource Corp constatou que as lojas virtuais que fornecem quatro ou 
mais formas de pagamento têm uma taxa de conversão de vendas 12% maior 
que aquelas que oferecem apenas uma opção. Pesquisa realizada pela e-bit 
mostra que 64% dos e-consumidores preferem compras parceladas (VARON, 
2015).  

Segundo Lombardi (2019) o preço mais barato do que a loja física é o principal 

fator que leva o consumidor a concluir uma compra online. Ainda conforme Lombardi 

(2019) os cinco fatores que influenciam positivamente na hora da compra são os 

preços mais baratos que os das lojas físicas (70,2%), a facilidade de comparar preços 
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e produtos (69.2%), mais comodidade (67.1%), a possibilidade de ver reviews e 

comentários (46,6%) e a apresentação de descrições completas (38,5%).  

Sem sombra de dúvidas a internet modificou completamente o comportamento 

do consumidor, pois além de contribuir para que ele resolva tudo de maneira online, 

facilita suas pesquisas e buscas pela melhor opção de compra, permitindo ainda que 

o cliente receba o produto escolhido em sua residência ou local de trabalho, conforme 

sua preferência (EQUIPE HOTMART, 2019).  

O aspecto mais marcante no perfil do consumidor digital é que ele se tornou 

mais poderoso, podendo avaliar produtos, criar conteúdo, compartilhar suas 

experiências de consumo e com isso, promover marcas, ideias e serviços, podendo 

suas opiniões, inclusive, influenciar nas escolhas de outras pessoas. Isso tudo foi 

possível devido a ampliação da mobilidade, desenvolvimento de sistemas mais 

intuitivos e evolução dos aparelhos celulares para microcomputadores, tornando 

possível atualmente, não ser mais necessário ir a pontos de vendas fixos para conferir 

promoções ou comprar algum produto, sendo suficiente para isso, acessar o site da 

loja através de um clique.  

É muito comum, por exemplo, os usuários publicarem suas impressões sobre 

determinada loja ou produto em redes sociais, blogs ou fóruns — principalmente se a 

vivência foi de cunho negativo, como um defeito na mercadoria ou problema na 

entrega, por outro lado, assim como os consumidores mantêm uma interação próxima 

e imediata entre si, eles esperam que as lojas também dediquem atenção e cuidado 

com o público, esclarecendo suas dúvidas de forma eficaz e rápida, e se possível, no 

mesmo instante que suas questões forem apresentadas.  

O cliente está mais atento, exigente e participativo, portanto, a internet mais do 

que um mecanismo de busca, tem sido considerada uma excelente ferramenta de 

compartilhamento de informações, experiências e avaliações. O comportamento do 

consumidor se modificou, apresentando alguns atributos peculiares devido às 

inúmeras mudanças ocorridas nos hábitos de consumo das pessoas e na forma como 

estas se relacionam com as marcas. Enfim, é possível perceber que o universo online 

modificou o comportamento do consumidor, e dentro deste contexto, as marcas 

precisam se adaptar a essa nova realidade, identificando a maneira mais adequada 

de posicionar seus produtos ou serviços no meio digital. (EQUIPE HOTMART, 2019). 

Devido ao fato de estarmos inseridos em um ambiente de alta tecnologia e que 

disponibiliza diversas facilidades aos usuários, a Equipe Hotmart (2019) apresenta 
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ainda algumas características específicas que podem ser observadas no consumidor 

digital, como por exemplo: 

a) Interativo: Diante de um acesso tão facilitado, o consumidor passou a ser 

um buscador contínuo, isto é, alguém que está sempre em busca das 

melhores opções de consumo 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso 

significa que, ao contrário dos estabelecimentos físicos, os limites de 

horários de funcionamento não existem. Afinal, por meio da interatividade, 

os usuários podem continuar acessando sites, e-commerces e redes 

sociais das lojas quando quiserem; 

b) Investigativo: O cliente não procura apenas descobrir informações como 

preços, condições de pagamento e detalhes do produto — ele realiza uma 

verdadeira investigação sobre o item desejado antes de fechar uma compra. 

Isso acontece devido ao maior nível de exigência e curiosidade do 

consumidor e, claro, ao acesso facilitado e imediato dos resultados de 

buscas que permitem que os clientes baseiem suas escolhas nas 

experiências de outras pessoas; 

c) Exigente: Diante de tantas opções disponíveis no mercado e devido a uma 

procura por um consumo mais consciente, é cada vez mais fácil perceber 

que uma das principais características do consumidor digital é seu elevado 

grau de exigência. E ainda que algumas marcas considerem esse atributo 

um defeito, é por meio desse comportamento que os clientes conseguem 

identificar as melhores opções oferecidas pelas lojas de maneira on e 

offline. Assim sendo, é importante ressaltar que, ao encontrar um 

estabelecimento que proporcione uma boa experiência, o consumidor tende 

a criar um relacionamento com a marca; 

d) Independente: Devido aos inúmeros aplicativos que não param de surgir 

no mercado, os usuários têm conquistado maior autonomia para realizar 

suas escolhas no momento que quiserem. 
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4 METODOLOGIA  

Foi criado um questionário (Apêndice A) no site SurveyMonkey4, contendo 8 

perguntas sendo 3 delas qualitativas e as outras 5 quantitativas. O mesmo foi enviado 

por e-mail para cerca de 100 pessoas residentes da região Sul do país para que fosse 

possível conhecer o perfil do consumidor de e-commerce. Como resultado, obtivemos 

respostas de 35 pessoas.  

5 ANÁLISE DOS DADOS 

O questionário referente ao perfil do consumidor de e-commerce verificou a 

frequência de compras online, resultados dos 35 clientes. Após aplicar os critérios de 

inclusão, a amostra correspondeu a 35 respondentes na pesquisa; destes, 25 

(73,53%) eram do gênero feminino e 9 (26,47%) do masculino. Estes clientes 

apresentavam idade entre 35 a 50 anos A maioria dos clientes 30 (95%) são 

graduados. Foi constatado que 12 (34,29%) clientes realizam compras uma vez ao 

mês, 15 (42,86%) efetuam compras a cada 6 meses, 6 (17,14%) 1 vez por ano apenas 

2 (5,71%) não compram online. Além disso, 80 % dos entrevistados (n= 28) julga mais 

importante o preço na hora da compra. O fato que chamou a atenção foi que apenas 

40% acham o selo de segurança relevantes. que as pessoas estão comprando cada 

vez mais pelas lojas online, foi baixo, quase nulo o número de clientes que não 

realizam compras na internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Disponível em: https://pt.surveymonkey.com/r/H77RFRZ. 
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Gráfico 1 – Frequência de compras online 

 

 
      Fonte: elaborado pela autora (2019). 

 

Verificou-se também quais os fatores mais importantes que influenciavam as 

compras. 
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Gráfico 2 – Fatores que o entrevistado julga importante na hora da compra online 

 
     Fonte: elaborado pela autora (2019). 
 

 
Observou-se 14 respostas em relação ao selo de segurança. Constatou-se que 

o preço é o fator que mais levam em consideração para efetuarem a compra online. 

Um dos fatores mais importantes com a vinda da internet foi a segurança. Na hora de 

colocar os dados do cartão de crédito, foi um dado que chamou muita atenção nesta 

pesquisa. O fator de ter frete gratuito é um fator bem relevante também para que 

efetuem as compras, hoje em dia o frete está muito caro e muitas vezes ultrapassam 

o valor de algum produto. Devido à incerteza da qualidade e tamanho do produto, a 

flexibilidade para troca também é um fator que contribui na hora da compra. A 

diversidade de produto é sem dúvida um fator bem relevante e que atrai muitos 

clientes de e-commerce, no site os produtos têm mais variedades e modelos por não 

ser necessário muitas vezes ter estoque.   
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Gráfico 3 – Nível de satisfação do entrevistado com o desempenho do e-commerce 

 
     Fonte: elaborado pela autora (2019). 

 

Observou-se que de forma geral os entrevistados compram online uma vez a 

cada 6 meses e os fatores preço, frete grátis e diversidade de produtos são os que 

mais influenciam na hora da compra. Pode-se notar que os entrevistados tem idade 

entre 35 a 50 anos e a grande maioria com curso superior, constatando uma situação 

financeira mais estável.  

Trinta e um indivíduos (91,18%) estavam satisfeitos com o desempenho do e-

commerce na região Sul do Brasil. Apenas 3 indivíduos (8,82%) apresentaram 

insatisfação.  

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com o desenvolvimento da Internet, as empresas passaram a ver o ambiente 

digital como um terreno fértil com inúmeras oportunidades de exploração. Por ser um 

ambiente caracterizado pela agilidade, a Internet tem grande potencial de retorno 

sobre o investimento, devido à maior visibilidade do produto serviço. Porém, essa 

mesma visibilidade pode trazer maior número de críticas, aumentar o grau de 

insatisfação de clientes e até elevar os números de evasão.  
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Empresas que utilizam o comércio eletrônico como ferramenta precisam estar 

atentas às necessidades e expectativas dos clientes, com o tipo de comunicação que 

se faz, com as opiniões dos clientes, satisfeitos ou insatisfeitos, e mais ainda daqueles 

que nunca compraram da empresa, mas que a acompanham e falam dela. São eles 

os não-cliente.  

Neste trabalho, 100% das pessoas entrevistadas eram da região Sul do Brasil. 

Observou-se que de forma geral os entrevistados compram online de forma 

satisfatória, 1 vez a cada 6 meses e os fatores preço, frete grátis e diversidade de 

produtos é o que mais influencia na hora da compra. Pode-se notar que os 

entrevistados tem idade entre 35 a 50 anos e a maioria com curso 

superior,constatando uma estabilidade financeira mais estável. Em resposta ao 

objetivo deste artigo, observa-se então que as compras realizadas pelos 

consumidores são baseadas primeiramente no preço, os clientes buscam por valores 

mais atrativos e geralmente o e-commerce apresenta preço melhores que as lojas 

físicas. Neste sentido, as influências tornam-se decisivas no momento da efetivação 

da compra. Tanto os fatores de preço quanto o de frete grátis, além da diversidade 

dos produtos são os mais importantes determinantes no processo de compra. 

Conclui-se que os consumidores estão cada vez menos conservadores na hora 

de comprar algo pela Internet, naturalmente o avanço da tecnologia e dos sistemas 

que colocam lojas na rede contribuem para isso. Entretanto, ainda existe a 

preocupação latente de que o roteiro esperado realmente vai acontecer, como a 

entrega na data estipulada, as boas condições, se o produto é realmente original, a 

segurança com os dados bancários, entre outros pontos. Esse medo é decorrente 

principalmente da facilidade que as empresas e pessoas têm atualmente em colocar 

algo para vender na web, seja produtos novos e usados ou até mesmo a prestação 

de serviços. Quase tudo pode estar à venda e, na maioria das vezes, com condições 

mais vantajosas do que em lojas físicas.  

Apesar da maioria dos clientes relatarem que tem o hábito de efetuarem 

compras pelas lojas online (e-commerce) fazem compras pelo menos uma vez por 

mês e notou-se que a grande maioria compra pelo preço e pelo frete grátis. O fator 

considerado bem relevante quanto à segurança na hora da compra foi o fator menos 

relevante entre os entrevistados. A grande maioria dos entrevistados possuem 

graduação e idade entre 35 e 50 anos.  



15 

 

Além de fatores como escolaridade e faixa etária, conhecer um pouco mais 

sobre costumes, hábitos e temperamentos de clientes ajuda a estabelecer mais 

detalhes sobre sua compra. 

Após as análises torna-se claro que as pessoas estão comprando cada vez 

mais pelas lojas online, tendo sido baixo ou praticamente nulo o número de clientes 

que não realizam compras pela internet. 
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ANEXO A - QUESTIONÁRIO SOBRE O PERFIL DO CONSUMIDOR DE E-

COMMERCE DA REGIÃO SUL DO BRASIL 

PERFIL DO CONSUMIDOR DE E-COMMERCE DA REGIÃO SUL DO BRASIL 
 
 

Question Title 

1.1.1.1 1. Sexo: 

Feminino 

Masculino 

 

Question Title 

1.1.1.2 2. Idade: 

 

 

Question Title 

1.1.1.3 3. Escolaridade: 

 

 

Question Title 

1.1.1.4 4. Profissão: 

 

 

Question Title 

1.1.1.5 5. Compra online com que frequência? 

1 vez por mês 

1 vez a cada 6 meses 

1 vez por ano 

Não compra online 
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Question Title 

1.1.1.6 6. Marque os fatores que você julga importantes na hora da compra 

online 

Preço 

Diversidade de produtos 

Selo de Segurança 

Flexibilidade para troca 

Frete grátis. 

 

Question Title 

1.1.1.7 7. Você está satisfeito com o desempenho do ecommerce? 

SIM 

NÃO 

 

Question Title 

1.1.1.8 8. Você reside em qual região do Brasil? 

 

 

 

 

 


