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Detalhes da pesquisa

Campo Início em 17/10 e término 24/10

Pesquisa Consumidores: A busca por informações e o hábitos de compras
Objetivo

1.200 entrevistas com consumidores maiores de 18 anos em todo o Brasil
Amostra

2,8 pontos percentuais, para mais ou para menos, considerando um nível de 
significância de 95%

Margem de erro

Quantitativa, por meio de painel próprio da Offerwise
Metodologia
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Principais resultados
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Alimentação Têxtil Saúde e Bem Estar Eletroeletrônicos

• Todos os alimentos tiveram 
aumento de compras pela 
internet. Para fast food/comidas 
para consumo imediato, a 
preferência de compra pela 
internet continua, porém, nota-se 
um aumento de pessoas que 
preferem comprar de forma 
presencial.

• Apesar de ser o meio com maior 
preferência de compra de 
alimentos, o modo 
“pessoalmente“ caiu quando 
falamos em alimentos frescos e 
industrializados, e ganhou um 
aumento de mais de 4% na 
preferência por compras pela 
internet.

• Em todos os produtos têxteis, houve 
um aumento na preferência de compras 
pela internet em relação a última 
pesquisa. Esse crescimento pode ser 
observado principalmente em roupas e 
calçados, que cresceu quase 10 pp.

• Mostrando uma tendência contrária a 
outros produtos que tem preferência por 
compras presenciais, artigos esportivos 
e/ou para academia teve sua preferência 
ultrapassada por compras pela internet 
em 2022.

• A medida dos produtos (altura, largura, 
etc.), por tamanho e a avaliação de outros 
consumidores continuam sendo as 
informações mais importantes sobre os 
produtos dessa categoria para decidir o 
que vão comprar.

• A porcentagem de pessoas que 
não tinham preferência na compra de 
cosméticos e produtos de beleza caiu 
quase 10 pp. A maioria delas 
optaram pela compra pessoalmente, 
que cresceu quase 7 pp. em relação a 
última onda. A compra pela internet 
também cresceu 2 pp.

• Medicamentos, vitaminas e 
suplementos também teve queda em 
pessoas que responderam “tanto faz” 
de mais de 7 pp., em compensação, 
houve um aumento de mais de 8% 
entre pessoas que preferem comprar 
presencialmente.

• A categoria lidera a preferência 
pelo meio online. Para 
"Computadores e Acessórios" e 
"Celulares e Acessórios", a maior 
parte prefere comprar online, com 
quase 43% dos respondentes.

• TVs, rádios e equipamentos de 
áudio e vídeo, eletrodomésticos e 
eletroportáteis ainda são os 
preferidos para compras em lojas 
físicas, quase 40% da amostra prefere 
esse meio, frente a quase 35% que 
afirmam preferir online.

• A garantia do produto passou a ser 
a informação mais importante na 
hora de comprar um produto dessa 
categoria, sendo mencionado por 
59% dos respondentes.
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G Ê N E R O

Histórico dos dados demográficos
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Experiência com a compra
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11,1%

15,3%

20,8%

25,4%

27,4%

Não resisto a uma promoção

Só compro coisas quando preciso

Sempre planejo minhas compras

Sou muito racional, sempre penso no preço e
necessidade

Fazer compras para mim é prazeroso e
divertido

A experiência de compra é um 

ato prazeroso e divertido para 

1 a cada 4 consumidores, o 

mesmo ocorre  para aqueles que 

dizem ser racionais.

Apenas 1 a cada 10 admitem 

ser impulsionados por uma 

promoção.

As questões são de múltipla escolha, por isso, a soma é superior a 100%.
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Pesquisa sobre o produto
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11,3%

22,5%

28,3%

35,7%

36,1%

43,3%

47,1%

47,8%

Não costumo pesquisar muito, geralmente
vou direto na loja e decido lá

Peço a opinião de amigos e familiares

Procuro na internet - no site do fabricante

Vejo opiniões em redes sociais e sites de
avaliação de produtos

Vou em várias lojas, gosto de ver os produtos
e pesquisar preços pessoalmente

Utilizo aplicativos no meu celular

Procuro na internet - em sites de comparação
de preços

Procuro na internet – em sites de lojas ou 

marketplaces
A procura de informações na 

internet é a forma que os 

consumidores mais usam para 

pesquisarem o que pretendem 

comprar, seja ela feita por meio de 

sites ou mesmo aplicativos pelo 

celular.

Ainda assim, temos um 1/3 dos 

pesquisados que gostam de ir 

a loja e pesquisar pessoalmente.

As questões são de múltipla escolha, por isso, a soma é superior a 100%.
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Opiniões de peso

41,6%

51,4%

56,0%

56,2%

75,2%

A opinião do vendedor conta muito, acredito
que ele tem conhecimento sobre os produtos

Confio mais no que está escrito no site do
fabricante, ele é quem mais entende do

produto

A opinião de pessoas e especialistas que sigo
em redes sociais

Confio no que meus amigos e familiares
falam sobre os produtos

A opinião de outros consumidores pesa
mais, afinal, eles tiveram o produto em

mãos

Os consumidores confiam na opinião 

de outras pessoas sobre um produto. 

Essas pessoas podem ser desde um 

familiar ou amigo, até um 

influenciador de internet ou mesmo 

um vendedor.

A maioria confia na opinião de outro 

consumidores sejam eles conhecidos 

ou não. Metade deles confiam em 

especialistas que seguem nas redes 

sociais, e também nas informações 

que estão no site do fabricante.

As questões são de múltipla escolha, por isso, a soma é superior a 100%.
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16,0%

25,2%

27,6%

30,3%

44,1%

47,9%

49,7%

51,8%

Ter um código de barras que eu possa
consultar mais informações pelo celular

A loja possuir um ambiente agradável
(iluminação e fácil de transitar)

Ser uma loja bem avaliada nas redes sociais

Ter a comodidade de escolher se vou levar ou
se irão entregar o produto

Ter disponível na loja física o produto que vi
na loja online

Ter o mesmo preço da loja online

Ter um atendimento gentil e simpático

Poder provar / experimentar ou testar o
produto

Os fatores que mais impactam na 

escolha da loja ao comprar 

pessoalmente estão em sua maioria 

ligados a provar/experimentar ou 

testar o produto, seguido por ter 

um atendimento gentil e simpático 

e ter o mesmo preço da loja online 

na loja física.

As questões são de múltipla escolha, por isso, a soma é superior a 100%.

Escolha da loja

8
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3,5%

6,7%

8,7%

8,8%

11,6%

20,4%

40,3%

Desisto da compra

Volto outro dia

Procuro alguma promoção para não “perder a 

viagem”

Aproveito para comprar outros itens

Compro um produto similar ou de outra marca

Vejo com o vendedor quando estará
disponível

Vou em outra loja

Produto indisponível

40% dos consumidores, dizem que 

na indisponibilidade de um produto 

na loja física buscam em outra.

Apenas 6% deles voltam outro dia.

Isso mostra a importância do varejo 

ter controle sobre seu estoque para 

evitar perdas de clientes.
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25,6%

37,1%

37,8%

40,1%

43,8%

53,4%

56,3%

Comprar online e poder retirar na loja

Ser fácil de encontrar o produto que procuro

Ser uma loja bem avaliada nas redes sociais

Ter várias imagens do produto

Ter um processo de compra rápido e sem
burocracias

Ter a identificação do produto clara para eu
ter certeza do que estou comprando

Ter avaliações de outros compradores

Escolha do site de compras

Ao decidir comprar um produto 

pela internet, os fatores que mais 

impactam na escolha da loja 

online estão ligados a avaliação de 

outros compradores e ter a 

identificação do produto clara para 

ter certeza do que se está 

comprando.

As questões são de múltipla escolha, por isso, a soma é superior a 100%.
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3,7%

8,9%

10,5%

14,3%

14,8%

47,8%

Desisto da compra

Deixo para comprar outro dia

Compro um produto similar ou de

outra marca

Vou até uma loja física

Peço para me avisarem quando
estiver disponível

Busco em outro site

Indisponibilidade do produto no site

Para metade dos consumidores 

que desejam fazer a aquisição de 

um produto pela internet e não o 

encontra disponível no site de 

escolha inicial, eles buscam em 

outro site.

Apenas 15% dos entrevistados se 

identificam no site de compras e 

solicitam aviso para quando o 

produto estiver disponível.
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93,3%

78,8%

73,0%

31,9%

92,8%

71,3%

64,4%

24,9%

85,8%

68,9%

64,8%

31,8%

3,8% 6,3%
7,9%

41,6%

2,5%

10,8%
12,4%

47,8%

6,8%

14,9% 12,8%

48,8%

2,9%

14,9%

19,1%

26,5%

4,7%

18,0%

23,2%
27,3%

7,5%

16,2%

22,4%

19,3%

Alimentos frescos (laticínios, frutas,
verduras e legumes)

Alimentos industrializados Bebidas  Fast food / Comidas para consumo
imediato

Produtos Alimentícios - Preferência de compra

Evolução na preferência de compra do consumidor para produtos alimentícios ao longo de três anos.

Pela Internet 2020

Pela Internet 2021

Pela Internet 2022

Pessoalmente 2020

Pessoalmente 2021

Pessoalmente 2022

Tanto faz 2020

Tanto faz 2021

Tanto faz 2022
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Produtos Alimentícios - Qual informação é mais importante antes de decidir pela compra?

62,8%
59,2%

48,3%
40,6% 39,5% 37,9%

A procedência e origem de
produtos em geral

Se contém substâncias
saudáveis (vitaminas, ômega

3, etc...)

O teor de sódio, gorduras e
calorias de alimentos

Se a marca tem
responsabilidade
socioambiental

Se possui substâncias que
causam alergia (glúten,

lactose, etc...)

Saber se são orgânicos (livres
de agrotóxicos)

As questões são de múltipla escolha, por isso, a soma é superior a 100%.

Um grande número de consumidores consideram a procedência e origem de produtos alimentícios e se eles contém 

substâncias saudáveis (vitaminas, ômega 3 etc) como informação importante antes de decidirem pela compra.
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Produtos Têxteis - Preferência de compra

51,6%

36,4%

43,0%

47,4%

33,3%

40,2%
42,4%

33,7%

41,9%

19,8%

29,8%

24,3%
20,2%

31,1%

24,9%

29,9%

36,3%

28,6%28,60%

33,80% 32,80%32,4%

35,6% 34,9%

27,7%

30,0% 29,5%

Roupas e calçados Artigos esportivos e/ou para academia Roupas de cama mesa e banho

Evolução na preferência de compra do consumidor para produtos têxteis ao longo de três anos.

Pela Internet 2020

Pela Internet 2021

Pela Internet 2022

Pessoalmente 2020

Pessoalmente 2021

Pessoalmente 2022

Tanto faz 2020

Tanto faz 2021

Tanto faz 2022
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Produtos Têxteis - Qual informação é mais importante antes de decidir pela compra?

71,1%
64,4%

55,4%

41,8%

32,8%
27,3%

Medidas dos produtos
(altura, largura ou

tamanho)

Avaliação de outros
consumidores

Saber a composição de
tecidos e materiais

Procedência do produto (se
é nacional, importado,

original ou similar)

Saber informações sobre o
fabricante

Se a marca tem
responsabilidade
socioambiental

As questões são de múltipla escolha, por isso, a soma é superior a 100%.

Grande parte dos consumidores consideram as medidas dos produtos têxteis como informações mais  importantes, 

seguido pela avaliação de outros consumidores antes de decidir pela compra.
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Produtos de Saúde e Bem-estar - Preferência de compra

66,3%

46,3%

60,6%

67,3%

37,1%

53,8%

67,2%

43,9%

62,2%

11,1%

20,9%

15,3%

9,8%

26,2%

17,5%

12,0%

28,2%

16,3%

22,7%

32,8%

24,1%22,9%

36,8%

28,8%

20,8%

27,9%

21,6%

Itens de higiene e cuidados pessoais Cosméticos e produtos de beleza Medicamentos, Vitaminas, Suplementos

Evolução na preferência de compra do consumidor para produtos de saúde e bem-estar ao longo de três anos.

Pela Internet 2020

Pela Internet 2021

Pela Internet 2022

Pessoalmente 2020

Pessoalmente 2021

Pessoalmente 2022

Tanto faz 2020

Tanto faz 2021

Tanto faz 2022
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Produtos de Saúde e Bem-estar - Qual informação é mais importante antes de decidir pela 
compra?

57,4%

49,4% 48,3%
41,0%

33,8% 33,3%
28,9%

A composição do
produto

Conhecer as
contraindicações ou

alérgenos

Saber se é genérico ou
similar

Saber se há  registro
nos órgãos competentes

Se o produto não foi
testado em animais

Saber se é um produto
fitoterápico,

homeopático ou natural

Se a marca tem
responsabilidade
socioambiental

Das sete informações vinculadas a saúde e bem-estar, os consumidores consideram informações sobre a composição do 

produto como a mais importante ao decidir a compra. Informações a respeito de conhecer as contraindicações ou 

alérgenos e saber se o medicamento é genérico ou similar tem números semelhantes, sendo também bem citados.

As questões são de múltipla escolha, por isso, a soma é superior a 100%.
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Produtos de eletro/eletrônicos - Preferência de compra

31,4%

33,7%
34,4%

36,8%

33,0%
34,5%

34,8%

37,9%

32,1%

34,8%

37,9%
39,8%

38,3%

35,8%

31,7%

30,1%

38,4%

37,7%

33,1%

31,8%

42,8% 42,9%

35,3%
34,5%

30,3% 30,5%

33,9%
33,2%

28,6%
27,8%

32,2%

30,3%

25,1%

22,3%

26,8% 25,7%

Computadores e acessórios Celulares e acessórios Eletrodomésticos e Eletroportáteis Televisores, rádios, equipamentos de audio
e video

Evolução na preferência de compra do consumidor para produtos eletro/eletrônicos ao longo de três anos.

Pela Internet 2020

Pela Internet 2021

Pela Internet 2022

Pessoalmente 2020

Pessoalmente 2021

Pessoalmente 2022

Tanto faz 2020

Tanto faz 2021

Tanto faz 2022
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59,3% 56,7%
49,7%

44,2%

36,4%
30,4%

19,1%

Se há garantia do
produto

Saber o desempenho do
produto

Avaliação de outros
consumidores

Saber se tem selos e
certificações (ex.

Inmetro, Anatel, e etc.)

Conhecer o consumo de
energia

Saber informações
sobre o fabricante

Se a marca tem
responsabilidade
socioambiental

Produtos de Eletro/Eletrônicos - Qual informação é mais importante antes de decidir pela 
compra?

Mais da metade dos consumidores dizem que as informações mais importantes antes de decidirem comprar um produto 

eletro/eletrônico estão ligadas a garantida e ao desempenho.

As questões são de múltipla escolha, por isso, a soma é superior a 100%.
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Meios de pagamento

68%

54%

54%

32%

32%

18%

6%

28%

37%

34%

57%

33%

59%

12%

4%

8%

12%

11%

35%

24%

82%

PIX

Cartão de débito

Cartão de crédito

Dinheiro em espécie

Pagamento por aproximação
(celular)

Boleto

Cheque

Quando se trata de pagamento, a 

forma mais utilizada é o PIX, sendo 

utilizada por 96% dos consumidores.

O pagamento por aproximação com o 

celular já é usado por 65% dos 

entrevistados.

Cheques se mostram em desuso, 

sendo a opção frequente de apenas 

6% dos consumidores.

É importante mencionar que dinheiro 

em espécie ainda é utilizado com 

frequência por cerca de 1/3 deles. Uso sempre

Uso às vezes

Não uso
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7,0%

7,6%

8,0%

8,3%

20,1%

49,0%

Sigo as páginas no Facebook

Sigo em outras páginas da internet ou

redes sociais

Acompanho no TikTok

Faço parte de grupos no WhatsApp

Acompanho os vídeos no Youtube

Sigo as páginas no InstagramUma grande parte dos consumidores 

mantem contato digital com as 

marcas.

A rede social Instagram é a mais 

utilizada, seguida pelo Youtube e na 

sequência grupos de WhatsApp.

A rede social Facebook é a usada 

com menor frequência entre os 

consumidores.
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Em quais canais digitais manifestaram o descontentamento com a 
marca

53,5%

46,5%

28,9%

22,1%

Páginas de reclamações
(Reclame Aqui, Proteste,

Procon,
Consumidor.gov.br)

Pelos canais de contato
da marca (whatsapp,

telefone, Central
Atendimento)

Nas redes sociais da
marca (Facebook,

Instagram, Twitter, etc)

Em minhas redes sociais
(Facebook, Instagram,

Twitter, etc)

4 a cada 10 consumidores já 

manifestaram de forma digital o 

descontentamento com alguma 

marca.

Eles utilizam canais voltados ao 

próprio consumidor como Reclame 

Aqui, Proteste e Procon. A pesquisa 

mostra que quase metade dos 

consumidores também utilizam suas 

redes sociais para se manifestarem.
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Pensando no futuro

59% dos consumidores dizem que gostariam de ter acesso a aplicativos que permitam ler o código de barras e terem as 

informações direto no celular. Quase o mesmo número de consumidores gostariam de ter acesso a terminais inteligentes com 

informações detalhadas sobre os produtos, tais como origem, rastreabilidade e etc.

Aplicativos para ler 
códigos de barras
Informações dos produtos 

direto no celular

59%

Terminais 
inteligentes

Ter informações detalhadas dos 
produtos

57%

Sua identificação 
automática

Ao entrar ou sair de um 
estabelecimento com as 

compras

45%

Registar as compras 
sozinho (self-

checkout)
Passar no caixa e pagar sem 

um atendente

43%

O que os consumidores esperam ter no futuro
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Percepções finais

83%
As informações dos 
produtos devem ser 
idênticas tanto na 

loja física quanto na 
online

72%
O produto deve ter o 

mesmo código de 
barras para a 

identificação tanto 
na loja física como 

na online

68%
Gostam quando há 

um QR Code na 
embalagem para 

obterem mais 
informações do 

produto 

52%
Utilizam o código de 

barras para ter a 
certeza de que estão 

visualizando o 
mesmo produto nas 
lojas físicas e online

Percepções dos consumidores a respeito de produtos:

83% dos consumidores concordam que as informações dos produtos devem ser idênticas tanto na loja física quanto na online, o 

chamado gêmeo digital.
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Obrigado!
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