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Estudo do QualiBest realizado com consumidores mostra que grande maioria já se sentiu 
enganada ao comprar produto depois de ver comercial  
 
Oitenta por cento dos consumidores já se sentiram enganados quando compraram um produto 
que tinham visto antes em algum comercial. A questão foi colocada por um levantamento online 
realizado pelo QualiBest. Apenas 12% responderam que "não", nunca se sentiram enganados, e 
8% disseram que não se lembravam.  
 
A porcentagem de consumidores que se consideraram "enganados" é maior entre os que têm 
mais de 40 anos. Dentro desse público, 94% responderam "sim" à pergunta. A segunda maior 
parcela vem dos que têm de 21 a 30 anos, com 80%. Depois disso, 77% dos que têm até 20 anos 
e dos que tem de 31 a 40 anos responderam, igualmente, que se sentiram enganados.  
 
Outro dado interessante é que a fatia dos que "não lembram" é nula para os que têm mais de 40 
anos. Entre os que têm até 20 anos ela é de 8%. Já entre os que têm de 31 a 30 e de 31 a 40 
elas são 9% e 7%, respectivamente.  
 
Quando a divisão é feita entre homens e mulheres, as porcentagens dos que já se sentiram 
enganados são bem próximas. Oitenta e dois por cento das mulheres disseram que sim contra 
80% dos homens. Já a diferença entre os que não se sentiram e não se lembram é maior. Entre 
as mulheres, 7% responderam que "não" e 11%, que "não lembram". Entre os homens, as fatias 
foram de 16% e 4%, respectivamente.  
 
O perfil dos entrevistados era divido meio a meio entre homens e mulheres. Em escolaridade, 
duas partes de 36% tinham superior incompleto e superior completo, 17% tinham ensino médio e 
11%, pós-graduação. Metade deles tinham de 21 a 30 anos, 30% de 31 a 40, 11% mais de 40 e 
9% até 20.  
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