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O número de adolescentes com idade entre 13 e 17 anos que usam a Internet para 
realizar suas compras aumentou em quase 30% nos últimos 2 anos. A afirmação é de 
Pedro Guasti, diretor geral da empresa de pesquisa e marketing on-line E-bit . De 
acordo com ele, em 2001, dos compradores virtuais apenas 1% eram adolescentes, 
enquanto, este ano, eles já representam 1,29%. Esse ano o tíquete médio gasto por 
essa parcela de pessoas está em torno de R$ 155, contra R$ 90 de há dois anos atrás. 
 
“O consumidor jovem, ao contrário dos outros, ainda não possui alguma renda fixa, 
portanto, seus gastos são menores. Por isto, o fator preço é muito importante para 
esse público”, observa o diretor da E-bit. Ele observa que o tíquete médio do público 
em geral, ou seja, acima de 17 anos, gira em torno de R$ 285, e há dois anos essa 
quantia era de R$ 220. 
 
“A participação deste tipo de cliente cresce na mesma proporção dos consumidores 
médios”, afirma o dire tor. Apesar de esse número ainda não ser expressivo, ele 
representa jovens com hábitos e comportamentos diferenciados, que fazem parte de 
uma geração acostumada com as vantagens e facilidades que o uso do computador 
proporciona.  
 
As conclusões de Guasti baseiam-se na segunda edição de uma pesquisa realizada pela 
E-bit em agosto desse ano, com 400 adolescentes, que foram extraídos de um 
universo de 30 mil pessoas questionadas.  
 
Há exatos dois anos, quando foi realizada a primeira edição do levantamento, foram 
entrevistados 17.112 consumidores virtuais brasileiros de diversas faixas etárias, 
durante o mês de setembro. Deste montante, 170 pessoas eram consideradas 
adolescentes.  
 
Compras 
 
O boleto bancário continua sendo a principal maneira de pagamento dos adolescentes. 
De acordo com o diretor da E-bit, a pesquisa mostrou que 29% desses consumidores 
preferem comprar via boleto bancário, contra 23% que pagam com o cartão de crédito 
Visa , e 13% que utilizam o cartão de crédito Mastercard , sendo que os outros 35% 
pagam de outra forma, como por exemplo, através de um depósito ou no momento da 
entrega da mercadoria. Em 2001, 36% dos adolescentes preferiam pagar a compra 
com boleto bancário.  
 
Guasti observa que, nos dias de hoje, ao contrário do público em geral, a maioria dos 
jovens efetua suas compras durante os horários em que a conexão à Internet é mais 
barata, como os sábados a partir do meio dia, os domingos — durante todo o dia — e, 
em dias comerciais, das 23 às 6 horas da manhã.  
 
Já em 2001, quando foi realizada a primeira edição da pesquisa, as compras eram 
feitas durante todo o dia, e somente 10% dos adolescentes tinham um horário de 
preferência para efetuar suas compras, que era das 22 às 23 horas. 
 
Quanto aos produtos mais comprados por esse público, os CDs e os livros foram os 
que tiveram a maior preferência, com 37% e 16%, respectivamente. Os 47% 



restantes ficam segmentados com os outros tipos de mercadoria, como produtos 
eletroeletrônicos. 
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