
O PODER DA WEB
INTERNET INFLUENCIA 15% DOS CONSUMIDORES BRASILEIROS

ANTES DE REALIZAREM COMPRAS EM LO1AS DE RUA

OU EM SHOPPINGS, SEGUNDO PESQUISA POR FABIANA SALVIANO

Quem ainda tem dúvidas de que a internet,
hoje, é um canal de divulgação essencial
para os negócios? Atualmente, quem não

está presente no mundo virtual pode estar per-
dendo uma considerável fatia do mercado. Pelo
menos, é esse o resultado da quinta edição da
pesquisa F/Radar, realizada pela F/Nazca, com o
apoio operacional do Datafolha. O levantamen-
to revela que 15% dos brasileiros com mais de
16 anos costumam consultar a internet antes de
comprar em lojas de rua ou de shopping. Isso
comprova que a web vem sendo incorporada de
forma cada vez mais relevante ao dia a dia dos
consumidores no Brasil, transformando-se em
uma poderosa formadora de opinião.

Na pesquisa, foram realizadas mais de 2 mil
entrevistas em diversos Estados de todo o País
para entender qual é o papel e a influência da in-
ternet na vida das pessoas - informações extre-
mamente relevantes, já que 2 1 , 1 milhões de bra-
sileiros não ficam sequer um dia sem navegar na
web. "O número de internautas no Brasil é bas-

tante significativo, e o consumidor está usando
cada vez mais a internet para comparar preços e
produtos, antes de sair para comprar na rua", diz
José Porto, diretor de Planejamento da F/Nazca.

Dentro do universo de pessoas que acessam a
internet no Brasil, 25% são compradores virtuais,
ou seja, já realizaram alguma aquisição pela web.
Essa porcentagem representa, aproximadamen-
te, 16,5 milhões de usuários - 72% deles fizeram
compras acessando a internet de casa. Entre os
produtos e serviços mais comprados pela rede
estão os aparelhos eletrônicos (14%) , os livros
(6%) e os itens da categoria CD, DVD e games
(6%). Eles são seguidos de perto por vestuário e
acessórios, eletrodomésticos e viagens (pacotes
turísticos, reserva de hotéis e passagens).

Antes de comprarem algum produto ou contrata-
rem algum serviço, 33% dos internautas - uma pro-
jeção de 21,7 milhões de pessoas - levam em consi-
deração a opinião de outros consumidores postada
em sites e comunidades. O site oficial da empresa
ou da loja em questão também é usado com muita
freqüência pelos internautas que buscam informa-
ção sobre o que vão comprar - esse canal é acessa-
do por 60% dos que costumam consultar a internet
antes de comprar na rua ou em shoppings.

PERFIL

Com a pesquisa F/Radar, que é realizada a cada
semestre, é possível obter dados atualizados do
perfil do internauta brasileiro e observar a evo-



lução do universo vi r tual no Brasil , considerado
um fenômeno mundial e democrático de acesso à
internet. Uma das constatações é a crescente par-
ticipação das LAN houses como agentes de inclu-
são digital no Pafs. O uso desses locais de acesso
pago é mencionado por 29% dos entrevistados,
seguido pelo acesso de casa, com 23%. Diferen-
temente do que muitos pensam, esse não é um
costume apenas das pessoas de classes sociais
mais baixas. Entre os usuários das classes A e B,
33% acessam a internet de LAN houses.

Outro dado interessante é que o Brasil concen-
tra 66 milhões de internautas, número que, pro-
porcionalmente à renda, é 3,6 vezes maior aqui
do que nos EUA, segundo a pesquisa. A classe
C está bem representada nesse grupo, com me-
tade de sua população - são, aproximadamente,
33 milhões de pessoas. Mas quem tem em seu
universo o maior número de pessoas com acesso
à internet é o grupo das classes A e B, com 78%.

Entre os internautas brasileiros, 70% têm me-
nos de 31 anos e 60% cursaram o ensino médio.
Na pesquisa, oito em cada dez entrevistados dis-
seram ser economicamente ativos e 70% afirma-
ram ter renda familiar entre R$ 861 e R$ 7,5 mi l .
Os dados demonstram que, quanto maior a renda
ou a escolaridade, maior o acesso e a freqüência
de utilização da internet. Há também uma con-
siderável camada de internautas que são heavy
users, ou seja, acessam a rede todos os dias ou
de quatro a seis dias por semana.

Dessa forma, é nítida a presença em peso do
brasileiro na web, que tem mostrado um impac-
to significativo nas decisões de compra. Acessar
sites e comunidades para buscar informações so-
bre determinado produto vem-se tornando cada
vez mais uma regra para os consumidores. Quem
souber usar esse canal para atingir o público de-
sejado e divulgar seus serviços estará, certamen-
te, um passo à frente dos seus concorrentes.
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