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Na pauta das empresas que 
vendem pela internet ou fora 
dela, a ascensão da classe C 
brasileira é um desafio. Como 
os consumidores se compor-
tam? O que buscam? Como 
navegam? As respostas podem 
ser surpreen dentes. Não à 
toa, desvendar os hábitos de 
navegação e comportamento 
das mulheres dessa camada 
social foi o tema escolhido para 
a apresentação de uma nova 
metodologia de pesquisas pen-
sada pela Predicta em parceria 
com a Multifocus. 

Para o pi loto,  que será 
apresentado nesta segunda-
feira, 22, no 4o Congresso 
Brasi leiro de Pesquisa,  as 
empresas escolheram ale-
atoriamente 50 mulheres e 
conseguiram traçar um indi-
cativo de comportamento das 
investigadas. A metodologia 
consiste na análise dos dados 
de navegação e de registros 
de variantes através de en-
trevistas diárias por meio de 
questionários e chats.

Entre os tópicos destacados 
no estudo, o hábito de comprar 
pela internet levantou algumas 
curiosidades. Segundo Cláudia 
Woods, diretora de serviços da 

Internet 

Retrato das consumidoras 
brasileiras de classe C

Predicta, as empresas que têm 
esse tipo de operação e miram 
esse público devem valorizar, 
por exemplo, as comunidades 
instaladas nas redes sociais. “O 
Orkut, por exemplo, apareceu 
como um importante canal de 
compra e venda estabelecido 
entre as usuárias. Através de 
seus perfis elas tiram dúvidas, 
negociam e disponibilizam 
seus serviços. Tudo isso sem 
se intimidar e levando para o 
meio internet tudo aquilo a 
que estão acostumadas no dia 
a dia”, ressalta.

Para se ter uma ideia, 96% 
dessas mulheres fazem ou fi-
zeram comparação de preços 
pela web, e 60% delas afirma-
ram ter reduzido o tempo que 
gastavam pesquisando preços 
em lojas físicas para fazê-lo on-
line. Por outro lado, apenas 4% 
disseram que fazer compras é a 
maior motivação para acessar 
a rede.

Ainda levando em conta 
o comércio eletrônico, 31% 
afirmaram que não compram 
online porque não conseguem 
analisar bem o produto, 19% 

temem não receber o item 
adquirido e 25% não o fazem 
porque a maioria das compras 
tem de ser feita por meio de 
cartões de crédito. “Algumas 
nem sequer têm conta em 
banco. Outras sentem medo de 
colocar seus dados na hora da 
compra. Mas, no geral, elas se 
sentem confortáveis e acredi-
tam que a internet facilita suas 
vidas”, comenta Ana Helena 
Reis, diretora-presidente da 
Multifocus. Apenas 16% cita-
ram a falta de segurança como 
empecilho para comprar.  

Consciência de poder
A pesquisa detectou ainda 

que essas mulheres possuem 
plena consciência de que têm 
em mãos uma ferramenta po-
derosa para trocar ideias e 
expor opiniões. De acordo com 
os resultados, 32% das respon-
dentes já criaram uma comu-
nidade no Orkut. São também 
ativas no que diz respeito a 
comentários sobre empresas e 
marcas, visto que 28% disse-
ram já ter postado suas impres-
sões várias vezes, 26% poucas 
vezes e 14% uma vez. Grande 
parte delas (40%) afirmou ter 
acessado por diversas vezes 

As previsões do instituto 
norte-americano eMarketer 
indicam que a publicidade em 
telefones móveis no Brasil e 
nos outros países do Bric está 
chegando ao ponto de ebulição. 
Isso porque há dois movimentos 
muito claros que deverão afetar 
o mercado nos próximos cinco 
anos. O primeiro deles é o fim 
do crescimento exponencial 
da base de assinantes, dando 
espaço a uma nova era de ma-
turidade do mercado. O outro 
é o começo do crescimento que 
também será exponencial dos 

Digital

Mobile marketing pronto para explodir no Bric
investimentos em publicidade 
no mobile marketing.

Para a eMarketer, o Brasil 
teve investimentos de US$ 6 
milhões em publicidade nos 
aparelhos móveis em 2009, 
montante que deverá saltar para 
US$ 41 milhões ao final de 2012 
— quase sete vezes mais. Só 
neste ano, a tendência é dobrar 
o investimento, chegando perto 
de US$ 12 milhões.

Mesmo assim, o instituto 
concluiu que os investimentos 
no Brasil, na Índia e na Rússia 
em marketing de SMS, display e 

buscas nos celulares “serão ain-
da modestos”, principalmente se 
comparados com o volume que 
será atingido pela China, “que 
tem a maior base de assinantes 
mobile do mundo e a maior po-
pulação conectada à internet”. 

“A China será um mercado 
significante para a publicidade 
mobile em 2012”, afirmou o insti-
tuto em comunicado. Segundo a 
eMarketer, o país asiático saltará 
dos US$ 101 milhões de investi-
mentos em 2009 para US$ 700 
milhões em 2012.

Já o outro fenômeno indica 
que a base de assinantes reduzirá 
o nível de crescimento exponen-
cial dos últimos anos, o que, em 
outras palavras, significa dizer 
que o mercado atingiu sua ma-
turidade. Os 174 milhões de as-
sinantes de serviços mobile (pré 
ou pós-pago) em 2009, no Brasil, 
serão 212 milhões em 2014. 

“O crescimento extremo do 
passado está dando lugar à ma-
turidade conforme a base de as-
sinantes de mobile se solidifica, 
a infraestrutura melhora e mais 

consumidores aumentam seus 
rendimentos econômicos e seu 
apetite por mais serviços sem 
fio”, analisou a eMarketer. 

“Embora os mercados de te-
lefonia móvel do Bric continuem 
sua expansão em um nível saudá-
vel, os tempos de crescimento de 
três dígitos ficaram no passado”, 
afirmou em comunicado Noah 
Elkin, analista da eMarketer.

O instituto indicou ainda que 
o uso de internet por celular e a 
adoção de redes 3G estão cres-
cendo rapidamente no Bric, o que 
aponta para uma sofisticação do 
consumo. “Essa evolução levará 
tempo, e muitos usuários segui-
rão com aparelhos menos sofisti-
cados e redes de segunda geração 
até o meio da década”, afirmou a 
eMarketer — que conclui que as 
ações de marketing deverão focar 
atividades populares como SMS, 
música e jogos. “Mas, conforme o 
celular se torna uma forma mais 
popular de acesso à internet, ou-
tras oportunidades de marketing 
irão emergir”, conclui o texto. 

Felipe Turlão

Gostaria de agradecer o edi-
torial “Na alegria e na tris-
teza”, publicado no Meio & 
Mensagem. A Abap e a ABA 
estão juntas para enfatizar o 
valor da propaganda como uma 
ferramenta da livre iniciativa 
em respeito à liberdade de 
escolha dos consumidores. A 
boa propaganda, desenvolvida 
a partir de uma ideia criativa 
forte, constrói marcas, desen-
volve categorias de produtos 
e serviços, emula a competi-
tividade do mercado, sempre 
respeitando o livre arbítrio dos 
consumidores. E a campanha 
da ABA/Abap criada volunta-
riamente pela equipe da Almap/
BBDO mostra que todo mundo 
faz propaganda em momentos 
diferentes de suas vidas.
Nós esperamos contar com o 
apoio dos veículos de comuni-
cação para que essa campanha 
possa fazer a diferença para a 
propaganda brasileira.
Abraço,

Luiz Lara
Presidente da Abap

Porque comprando 
pela internet não é 
possível analisar os 
produtos “ao vivo” 
antes de decidir

Porque a maioria 
das compras deve 
ser paga com 
cartão de crédito

Porque tenho 
medo de que 

não entreguem 
o produto ou de 

que o produto 
não seja bem 
aquilo que eu 

esperava

Porque 
considero a 
internet um 

ambiente pouco 
seguro (tem 

medo de hacker)

Porque há atraso 
na entrega
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Principais motivos para não fazer compras pela internet

• Antes de se juntar à Klabin 
Segall e à Agra para a criação 
da Agre, nova empresa do setor 
imobiliário, a Abyara era uma 
incorporadora e não uma cor-
retora, como foi erroneamente 
informado na reportagem “Cons-
trução da marca Agre na mídia”, 
publicada na edição no 1.400.

os serviços de atendimento 
ao consumidor online (SAC) 
das empresas, sendo que 26% 
o fizeram algumas vezes e 5% 
uma vez. 

Se há dúvidas sobre o im-
pacto que os anúncios online 
causam nessas consumidoras, 
o estudo também oferece uma 
amostra do que acontece nesse 
sentido. Mais da metade clica 
sempre em propagandas online 
e mais de 30% afirma prestar 
atenção com frequência ao que 
está sendo comunicado no ato 
da compra. Novamente, mais 
da metade diz prestar atenção 
algumas vezes e apenas 14% 
não levam a propaganda em 
consideração. “As promoções 
têm apelo muito forte entre 
essas mulheres. Pudemos per-
ceber que elas estão sempre 
atrás de um bom negócio”, 
coloca Ana Helena. 

Segundo Cláudia, os sites 
que focam suas ações no online 
também conquistam grande 
êxito. “Agora o desafio é que 
as empresas tornem seus sites 
leves e navegáveis para não 
perderem audiência e clientes 
pelo caminho”, aconselha. 

Mariana Ditolvo
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