
Pesquisa diz que 91% elite brasileira faz pesquisa na web antes de finalizar compras  
Gustavo Pelogia  

Estudo do IBOPE Mídia mostra importância da Internet para os consumidores premium. 

Divulgado na semana passada pelo IBOPE, a pesquisa The Elite Consumer retrata as opiniões 
dos usuários de internet que figuram na camada Top 5% de alto potencial de consumo, de 
acordo com o padrão de Nível Socieconômico adotado pelo Target Group Index na América 
Latina. 

O estudo aponta que 85% deste público seleto confia na internet como fonte de informação – 
91% deles buscam dados na web sobre produtos antes de efetuarem uma compra. Os 
brasileiros destacam-se no entendimento de que o consumo online é mais conveniente (82%). 
A pesquisa também foi feita na Argentina, Colombia e México, e neste países, menos da 
metade concorda com esta percepção. 

Na hora de comprar, 81% da população concorda que vale a pena pagar mais por produtos de 
qualidade e a lealdade às marcas é evidenciada por 70% dos consumidores de alto padrão no 
Brasil, México e Argentina. “A pesquisa traça um verdadeiro retrato do consumidor premium,  
que valoriza o luxo e a excelência dos produtos e marcas com que interage”, destaca Juliana 
Sawaia, gerente de marketing do IBOPE Mídia. 

Desejos de compra - Homens e mulheres com alto poder aquisitivo são grandes consumidores 
de produtos para a pele. Metade dos homens entrevistados adquiriram produtos para o 
cuidado com a pele para consumo próprio e 35% para dar de presente. O gasto médio anual 
masculino com presentes desta categoria é de R$ 616, enquanto o feminino é de R$300. 

Em relação a intenção de compra nos próximos 12 meses, 50% dos brasileiros apontam o 
aparelho Smartphone como objeto de desejo. Quando questionadas, metade das mulheres 
comprariam um computador e 45% por roupas de grife. A média de gasto dessas mulheres 
com cosméticos, nos últimos 12 meses, foi de R$ 733. Já entre o público masculino destacam-
se produtos como telefone celular (57%), computadores (54%), perfumes (49%) e roupas de 
grife (41%).  

A The Elite Consumer também constatou a alta taxa de uso de serviços bancários e ampla 
utilização dos autosserviços financeiros: 63% deles usam home banking, enquanto 56% delas 
usufruem da ferramenta. 49% do público masculino utiliza o caixa eletrônico contra 45% das 
mulheres e o índice de acesso via internet pelo celular é de 6% para eles e 4% para elas. 

A metodologia da pesquisa segue o mesmo padrão metodológico na Argentina, Brasil, 
Colômbia e México, com pessoas de 20 a 64 anos, que representam o top 5% em nível sócio-
econômico e que tenham acessado a internet nos últimos 3 meses. 
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