
Internet influencia nas decisões 
de compras femininas 
Entre outubro de 2009 e janeiro de 
2010, a Sophia M i n d , empresa de pes
quisa e inteligência de mercado do 
Grupo Bolsa de Mulher, analisou o 
perfil de 6 m i l brasileiras das cinco 
regiões do País para identificar a i n 
fluência da internet nas decisões de 
compras femininas. 

Nos últimos anos, a quantidade de 
mulheres com acesso à rede vem au
mentando, principalmente com a par
ticipação das classes C e D. Elas já pas
sam mais tempo na internet (39 horas 
semanais) do que assistindo à TV (21 
horas semanais). A internet tem pa
pel importante na interação entre elas 
e seus amigos e familiares, na busca 
de informações e notícias, leitura de 
conteúdo interessante etc. A crescente 
proximidade entre a mulher e a inter
net influencia diretamente na forma 
com que elas decidem suas compras. 

A pesquisa revelou que 67% das 
usuárias buscam informações na web 
sobre produtos ou serviços antes de 
comprá-los ou contratá-los. Em alguns 
mercados a relação entre consumido
ra e produto na rede é mais intensa. 
No caso de produtos de beleza, por 
exemplo, 53% das mulheres buscam 
informações em sites de revistas ou 
de especialistas antes de realizar suas 
compras. A busca de informações nos 
sites dos fabricantes ocorre em 42% 
dos casos estudados. No pós-venda, a 
internet também tem papel de desta
que: 62% das mulheres buscam na web 
dicas de como usar os produtos. 

Diante das preocupações com renda 
e orçamento familiar, os buscadores de 

preço se tornam cada vez mais impor
tantes nas compras feitas pela internet 
ou lojas físicas - 70% das mulheres 
que responderam a pesquisa afirmam 
buscar os melhores preços através da 
internet. "No setor de eletroportáteis, 
por exemplo, quando a mulher vai à 
loja já possui todas as informações 
sobre o produto desejado: diferenças 
entre as marcas, funcionalidades, es
pecificações técnicas e, principalmen
te, quanto deve pagar pelo produto", 
afirma Andiara Petterle, CEO do Gru
po Bolsa de Mulher. 

FACILITANDO ATIVIDADES DO DIA A DIA 
A internet tem função significativa na 
tentativa feminina de ter mais tempo 
disponível para ela e para dedicar, 
principalmente, à família. Os serviços 

bancários online e os home brokers 
são exemplos de como a internet pode 
mudar a forma com que as mulheres 
consomem serviços financeiros. Em 
geral, elas buscam praticidade e como
didade quando escolhem onde investir 
(26% das entrevistadas). E, em vez de 
ir ao banco ou consultar extratos em 
papel, 46% das investidoras acompa
nham seus investimentos (na maioria 
das vezes, poupança) pela internet. O 
mercado financeiro também se bene
ficia da publicidade na internet. Para 
75% das mulheres investidoras (em 
qualquer tipo de aplicação ou poupan
ça), a internet é um dos meios de se 
atualizar sobre novidades no setor e 
melhores opções de investimento. 

PUBLICIDADE 
A influência da publicidade online é a 
mesma da publicidade na TV para as 
usuárias de internet. A pesquisa indica 
que 97% das usuárias não se incomo
dam em serem impactadas por ban-
ners ou e-mail marketing, desde que o 
produto seja de seu interesse, divulgue 
uma promoção ou cupom de desconto 
ou prime pela criatividade. 

E-COMMERCE 
O estudo também revelou que o e-
commerce é pratica cada vez mais 

comum entre as usuárias. Mais da 
metade das entrevistadas realizaram 

compras online no mês anterior à 
pesquisa. Os produtos mais comprados 
foram: livros e revistas (20%), eletrô
nicos e informática (18%), CDs e DVDs 
(11%). 
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