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As compras pela Internet aumentam a cada dia. A intenção de consumir através da rede também. 
Tanto que a última pesquisa de expectativa de consumo, realizada pelo Programa de 
Administração de Varejo (Provar) – entidade ligada à Faculdade de Economia, Administração e 
Contabilidade (Fea) da USP– em parceira com a empresa de marketing on-line ( E-bit ), revelou 
que 96% das pessoas entrevistadas pretendem comprar algo através da web.  
 
De acordo com o coordenador do Provar, João Paulo Siqueira, apenas 4% não pretendem comprar 
nada. Na outra pesquisa realizada no ano passado, esse índice era de 5,4%, no trimestre agosto–
outubro.  
 
Essa última pesquisa de expectativa de consumo para o trimestre fevereiro–abril foi realizada com 
1.415 pessoas, no Estado de São Paulo, via on-line, na última quinzena de janeiro.  
 
De acordo com Siqueira, esse número é muito inferior se comparado com a pesquisa de intenção 
de consumo feita na rua, conhecida como geral, onde se entrevistam pessoas de várias classes 
sociais. “Esse número aumenta para 35%, como revelou a 14ª edição da pesquisa expectativa de 
consumo para o trimestre janeiro–março. "Como a pesquisa foi feita na rua, as intenções de 
compra de produtos são diferentes, pois a preocupação muda conforme a condição financeira das 
pessoas", observa.  
 
Os produtos com maior chance de serem consumidos via Internet são sempre os mesmos. De 
acordo com a pesquisa, 82,3% das pessoas pretendem comprar CDs e discos de DVDs enquanto 
41,3% dos entrevistados querem comprar livros. Em terceiro lugar na intenção de compra dos 
internautas ficam os eletroeletônicos com 7%, e em quarto computadores e softwares, com 6% 
das intenções.  
 
O diretor geral da E-bit, Pedro Guasti, revela que essa pesquisa, junto com o Provar, é feita em 
cima de cinco categorias. “Os primeiros produtos são geralmente os mesmos, mas há oscilações 
dependendo da época, pois no Natal o terceiro colocado na expectativa de compra eram os 
brinquedos, mas em outras datas os produtos mudam”.  
 
O Submarino mostrou-se como a marca mais conhecida da Internet em termos de lembrança dos 
internautas, seguido das Americanas.com .  
 
Segundo Guasti, em seguida as mais lembradas são as lojas da Saraiva , Ponto Frio , ShopTime , 
Som Livre , Pão de Açúcar , Magazine Luiza , Assine Abril, Extra e a Gol (agência áerea).  
 
Vendas  
 
Os produtos mais vendidos no mês de janeiro, continuam sendo os Cds e Dvds. Segundo a E-bit, 
esses produtos correspondem a 28% das vendas realizadas neste mês, e em segundo lugar ficam 
os livros e revistas, com 22%.  
 
Siqueira ressalta que os produtos vendidos na Internet oscilam, porque a saída é maior quando há 
grandes ofertas. O consumidor, seja on-line ou não, está atento às promoções e aproveita a 
oportunidade, acredita o coordenador.  
 
De acordo com Guasti, o mês de fevereiro, ainda não foi fechado, mas por ser considerado um 
mês curto e tradicionalmente fraco, não deve revelar grandes transformações no resultado depois 
de fechado.  
 



De acordo com o diretor geral da E-bit, há aproximadamente mil lojas na Internet, mas a empresa 
só trabalha com 400, que representam 90% do mercado. Segundo ele, 20 dessas lojas virtuais 
detem 20% do mercado.  
 
Na opinião dele, a Internet é um grande catálago, e por não possibilitar o manuseio do produto, 
muitas pessoas ainda preferem comprar itens que não lhe causem surpresas, como é o caso dos 
CDs.  
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