
Mulheres e compras coletivas 
Atualmente, nada menos que 93% das mulheres já conhecem os sites 
de compra coletiva. Em 2010, quando o fenômeno começou a tomar 
conta da internet, aproximadamente 42,5% tinham conhecimento do 
modelo. Elas estão mais exigentes e dizem sentir falta de ofertas rela
cionadas a teatro/cinema (22%), roupas (20%) e imóveis (17%). Entre as 
categorias que as consumidoras gostariam de receber mais ofertas, a 
de roupas é a mais desejada com 43%. 

Estas são algumas das conclusões de pesquisa realizada pela Sophia 
Mind, empresa de pesquisa e inteligência de mercado feminino, so
bre o comportamento de consumo de mulheres em sites de compras 
coletivas. O estudo, que teve duas ondas (agosto de 2010 e março de 
2012), entrevistou 1.512 mulheres de todo o Brasil, com faixa etária 
entre 18 e 60 anos, destas 62% da classe B e C. 

Entre as entrevistadas que disseram não conhecer sites de compras 
coletivas, a maioria demonstrou interesse em receber ofertas de pro
dutos de beleza (45%), acessórios de moda (37%) e produtos eletrôni
cos (35%). Lavagens para o carro (5%) e buffet para almoço durante a 
semana (2%) são as categorias que menos interessam às consumidoras. 

O ticket médio gasto por elas nas compras coletivas é de mais de 

R$ 30 (74%), além de 67% terem feito, pelo menos, uma compra no úl
timo mês. Em 2010, este índice era de 45%. Ao serem indagadas sobre 
por que consomem em sites de compras coletivas, quase metade das 
respondentes alegou a "Oportunidade de aquisição de um produto que 
não compraria pelo valor original". Apenas 4% disseram comprar por 
impulso e 1% por incentivo dos amigos. 

Os hábitos de compra online e as preferências por determinadas 
categorias de produtos e serviços mudaram consideravelmente em 
relação ao primeiro estudo. Os que estão relacionados a Salão de be
leza (cabelo, unha, etc) já foram comprados por 38% das mulheres. Em 
2010, esse segmento ocupava a terceira colocação em consumo. A 
categoria "Restaurante durante a semana" ocupa o segundo lugar da 
tabela (27%), que anteriormente era ocupado pela categoria Teatro/ 
Cinema, que perdeu várias posições. Atualmente, apenas 9% afirmam 
já ter comprado ofertas deste último segmento. 

As empresas de compras coletivas que mais se destacaram no levan
tamento foram Croupon, Peixe Urbano e ClickOn. 0 aumento da procu
ra por oportunidades de desconto também gera reclamações por parte 
das mulheres, que associam sua insatisfação com hábitos convencio
nais no consumo off-line, como qualidade de atendimento e logística. 
Apesar disso, é baixa a porcentagem das consumidoras que tiveram 
problemas com sites de compras coletivas e, destas, pouco mais da 
metade conseguiu solucioná-los total ou parcialmente. 
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Text Box
Fonte: Proxxima, São Paulo, n. 39, p. 96, maio 2012.




