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Conhecido como neoconsumidor, ele pesquisa preços e analisa especificações do produto pela 
web antes de ir às compras  
 
Tudo começou com as vendas por catálogo e pelos Correios. Natura, Avon e Tupeware são 
exemplos de empresas que ensinaram os consumidores a comprar sem precisar tocar no 
produto. Depois veio a internet. A americana Amazon, criada em 1995, foi uma das 
precursoras desse mercado e é hoje a maior varejista virtual do planeta, com vendas anuais 
de US$ 20 bilhões e que não se restringem mais a livros ou CDs. Inspiradas nela surgiram 
muitas outras. E no Brasil, não faltam exemplos. O mais recente é o da Casas Bahia. A maior 
rede varejista do país, com receita anual de R$ 14 bilhões, relutou mas acabou se rendendo ao 
mundo virtual e inaugurou em outubro seu site de comércio eletrônico. 
 
"O consumidor está mudando e as empresas precisam ficar atentas a essas mudanças", diz 
Marcos Gouvêa, que lança hoje o livro "Neoconsumidor Digital, multicanal e global", que 
analisa as mudanças no mercado consumidor na era da internet e os seus efeitos sobre as 
estratégias de vendas e de marketing das empresas. 
 
A nova dona de casa 
 
Mas o que é neoconsumidor?"É aquele que está sempre bem informado e que pesquisa preços 
e produtos antes de efetivamente comprar", diz Gouvêa. Claro que a dona de casa sempre fez 
isso - comparar preços antes de comprar. A novidade é que a popularização da internet e dos 
celulares aumentaram o leque de opções. O neoconsumidor é, portanto, a dona de casa dos 
tempos da banda larga e da rede sem fio, também definido por Gouvêa como "Consumidor 
5.0". Uma pesquisa realizada por sua consultoria, a GS&MD Gouvêa de Souza, mostra que no 
Brasil 52% das pessoas pesquisam preços e detalhes dos produtos pela internet antes de ir 
efetivamente às compras. E se engana quem pensa que esse consumidor pertence a um grupo 
específico. "O neoconsumidor não tem classe social, sexo ou religião", afirma Gouvêa. Ele pode 
ser mulher, homem, executivo de uma multinacional, estudante ou taxista. "Qualquer um que 
tenha computador, seja em casa, no trabalho ou numa lan house pode pesquisar e depois 
comprar pela internet." Em 2008, 13,2 milhões de pessoas compraram pela internet no Brasil, 
de acordo com o e-bit mercado que gira R$ 8, 2 bilhões ao ano. 
 
Futuro é ter website 
 
O próximo passo, diz Gouvêa em seu livro, é a TV interativa (iTV). "O desafio das empresas é 
perceber que o neoconsumidor é diferente e que precisa de atenção especial." A pesquisa da 
GS&MD Gouvêa de Souza mostra que, para 57% dos brasileiros, as empresas que não 
possuem website devem desaparecer no futuro. "O Brasil aparece com alta propensão em 
aceitar o comércio digital", afirma Luís Góes, consultor da Gouvêa de Souza. Para ele, o Brasil 
também surpreendeu quanto à aceitação de propaganda via celular 42% gostariam de receber 
promoções pelo celular. É um mercado imenso, são 160 milhões de usuários de telefonia 
móvel. "Existe uma maior vontade de receber propagandas por celular quanto mais baixa é a 
classe social do indivíduo. Esta é uma forma destes consumidores se sentirem incluídos digital 
e socialmente", analisa o consultor. Mas há exceções: 55% ainda relutam em comprar pela 
internet, pois preferem ir até a loja para olhar e tocar o produto que estão levando para casa.  
 

 
 
A era do boca a boca digital... ...e do compre tudo pela internet 
 
Blogs, redes sociais, twitter. Hoje em dia, a comunicação em tempo real e on-line é capaz de 
transformar em febre um filme ou Um produto, gerando milhões em vendas. Mas também 
pode ser usada para o contrário e prejudicar, e muito, a imagem de uma marca que pode ter 
levado décadas para se consolidar. É o que o consultor Marcos Gouvêa chama de comércio do 
boca a boca digital. "Essa é uma nova realidade que vai obrigar as empresas a reverem suas 



estratégias de comunicação, reduzindo o espaço do marketing tradicional e da mídia de 
massa." 
 
Em menos de 10 minutos, pelo site do supermercado, é possível selecionar o que se precisa de 
tomate a sabão em pó e, assim, evitar a rotina de empurrar o carrinho, enfrentar a fila e 
carregar e descarregar o carro com as compras do mês, que serão entregues na hora que 
vocês escolher, na sua casa. E é a facilidade que faz do setor de alimentos um dos mais 
promissores do comércio eletrônico brasileiro. Depois dele, estão as compras de produtos 
eletrônicos, os itens de beleza, higiene pessoal e cosméticos e, ainda, os vestuários e 
acessórios. 
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