
MercadoLivre.com pesquisa a preferência dos consumidores on-line 

De 25 de novembro a 3 de dezembro, os usuários do MercadoLivre.com participaram de uma 
pesquisa sobre o Natal de 2008. O objetivo do estudo é apontar como o brasileiro se prepara 
para a data, como pretende gastar o dinheiro e ainda o que quer ganhar e a quem irá 
presentear. Realizado pela Oh!, o levantamento aponta que entre os itens que mais se 
destacaram como o presente ideal para este Natal estão os smartphones, câmeras digitais e 
jogos, com 40,8%; seguido por dinheiro em espécie, com 16,4%; e artigos de roupa, com 
10,8% de preferência entre os usuários do portal de e-commerce. 

Os dados indicam ainda que 21,4% gostariam de ganhar um mp3/mp4, enquanto 15,8% 
preferem receber um telefone celular e 15,1% ser presenteados com um livro – porém, 
tratando-se desta opção, 18,8% dos entrevistados não gostariam de ganhá-los de presente. 
Em seguida estão roupas, com 13,2%; acessórios de moda, com 11,7%; jóias, com 8,4%; e 
jogos ou brinquedos, com 8,2%. 

De uma maneira geral, a família está no centro das atenções dos entrevistados, já que para 
33,1% dos usuários o gasto com presentes é o mais importante, e 29,2% apontam que os 
preparativos com comidas para a ceia é a prioridade do Natal. De acordo com a pesquisa, no 
topo da lista dos futuros presenteados estão, com 22,7%, os pais e mães dos entrevistados, 
seguidos por filhos, com 22,4%; noivos e namorados, com 22,2%; e, com pouquíssima 
diferença, maridos e mulheres: 21,8%. A pesquisa mostra ainda que companheiros de 
trabalho ou estudo e vizinhos, com 19,4% e 15,1% respectivamente, serão os menos 
presenteados pelos usuários do MercadoLivre.com este ano. 

O portal avaliou 493 casos, tendo como público-alvo homens (64,1%) e mulheres (35,9%) 
usuários de internet, residentes no Brasil e com mais de 17 anos. O levantamento foi realizado 
por meio de questionários com perguntas de múltipla escolha e de opinião, oferecidos em 
banners no próprio www.mercadolivre.com.br. 
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