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Em média, a base da pirâmide gasta praticamente o mesmo que a classe AB a cada compra. 

 

Engana-se quem pensa que o comércio eletrônico é um território pouco conhecido pela baixa 

renda. Mais do que pesquisas de preço, os consumidores emergentes têm utilizado a internet 

para adquirir produtos, especialmente de categorias como eletrodomésticos e eletrônicos. Os 

valores competitivos oferecidos na web e a facilidade de parcelamento são alguns dos fatores 

que têm motivado os consumidores destas classes a comprar online. 

 

De acordo com um levantamento da e-bit, do total de pessoas que adquiriu um produto na 

internet pela primeira vez no primeiro semestre de 2011, 61% possui renda familiar igual ou 

menor a R$ 3 mil. Os números são um indicativo de que a base da pirâmide está mais 

conectada e consumindo: em 2009, 44,6% dos e-consumidores do mercado brasileiro 

pertenciam, na melhor das hipóteses, à classe C. Este quadro mudou e, no primeiro semestre 

deste ano, o percentual subiu para 46,5%, correspondendo a cerca de cinco milhões de novos 

consumidores. 

 

“A popularização da internet e do comércio eletrônico atraiu um perfil de consumo mais amplo, 

que passa a fazer compra de produtos com ticket médio maior, como máquina de lavar e 

geladeira. O consumidor emergente tem ao seu lado o parcelamento, a percepção de preços 

menores e a comodidade”, explica Alexandre Umberti, Diretor de Marketing da e-bit, em 

entrevista ao Mundo do Marketing. 

 

Maioria feminina 

 

Em relação ao perfil, a maioria dos novos consumidores é feminina, com 55% de mulheres do 

total de novos entrantes da classe C. Já a média de idade fica entre 35 e 49 anos, a faixa mais 

representativa também para o e-commerce como um todo. Ainda segundo a pesquisa da e-bit, 

a região Sudeste possui a maior fatia dos novos e-consumidores de baixa renda, com 64%, 

seguida pelo Nordeste e pelo Sul, com 14% e 12%, respectivamente. 

 

O aumento de referências positivas sobre a experiência de consumir online, seja de amigos, 

parentes ou até mesmo usuários de redes sociais, vem contribuindo para o crescimento das 

compras realizadas na internet por parte das classes C e DE. Basicamente, a diferença entre 

estes consumidores e os do topo da pirâmide é a frequência de compras. 

 

Enquanto o ticket médio geral do varejo eletrônico no primeiro semestre de 2011 foi de R$ 

355,00, a baixa renda gastou R$ 320,00 a cada compra. Quando analisadas apenas as pessoas 

dessa faixa de renda que fizeram sua primeira compra no mesmo período, o valor médio é 

ainda maior: R$ 340,00, contra R$ 330,00 em 2009. 

 

Grandes players emprestam credibilidade 

 

Se por um lado os consumidores emergentes compram itens mais caros, com um intervalo de 

tempo maior, por outro, o topo da pirâmide está presente em praticamente todas as 

categorias do e-commerce, o que explica a proximidade do ticket médio. “A classe AB compra 

de tudo, desde os mesmos produtos que a C, como geladeiras e TV LCD, até itens mais 

corriqueiros, caso de medicamentos, perfumes, livros, CDs e DVDs”, conta o Diretor de 

Marketing da e-bit. 

 

Apesar da similaridade no comportamento de todas as classes sociais, categorias como livros, 

revistas e jornais não são tão representativas entre a base da pirâmide, enquanto telefonia e 

celular ganham mais destaque nas compras dos consumidores dessa faixa de renda. Outro 

movimento importante para o aumento das compras online efetuadas pelos emergentes é a 

chegada de grandes players do varejo na internet. 

 



Nos últimos três anos, os brasileiros viram redes como Casas Bahia, Walmart e Carrefour 

lançarem suas lojas virtuais. Mas, ao contrário do que a maioria possa pensar, as classes C e 

DE não estão inclinadas a comprar apenas em varejistas eletrônicos que estejam também 

presentes em pontos de venda físicos. 

 

“Perceber a presença dessas marcas é importante. Os consumidores emergentes começam a 

desbravar a internet e entender que existem outras formas de confiar numa loja. Quando uma 

grande marca chega à web, o consumidor pensa que, se está na internet, é porque o ambiente 

online é seguro. A internet como um todo ganha credibilidade”, acredita Umberti. 
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