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1. RESUMO 

Este artigo tem como objetivo contribuir para o estudo do perfil do consumidor, mais 

especificamente o consumidor online, tendo como base uma pesquisa feita através 

de um questionário aplicado para os alunos ingressantes na faculdade ENIAC. 

Afinalidade da pesquisa é analisar o perfil de consumo online dos alunos. Com base 

na pesquisa realizada percebe-se que a grande maioria dos alunos faz compras pela 

internet, e outra parte não fazem, pois não sentem segurança ao fazerem. Estas 

informações possibilitam ao profissional de marketing ou mesmo ao empreendedor a 

traçar estratégias de marketing para atrair o público-alvo. 

Palavras-chave: Marketing. Consumidor. Compras online. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Para suprir as necessidades de milhões de pessoas, o mercado investe cada 

vez mais em vendas online, gerando um maior conforto para a população. Com o 

crescimento do mercado online, as empresas estão cada vez mais criando sites com 

uma navegação mais rápida e segura para essa geração imediata. Isso é um grande 

entrave da loja virtual, pois o consumidor não estando presencialmente no momento 

da compra, pode se sentir inseguro de passar seus dados bancários e comprar um 

produto sem ao menos ter visto ou testado. Porém um consumidor recém-

ingressante na vida acadêmica ou que está retornando aos estudos não dispõe de 

tempo para aguardar em filas para pagar suas contas ou comprar presentes, devido 

ao tempo de estudo, empenho em seus trabalhos acadêmicos e pesquisas.  

Estes clientes querem essa comodidade, mas não estão dispostos a pagar a 

mais por isso, todos buscam o melhor preço, melhores condições de pagamentos, 

entrega e qualidade.  

As empresas perceberam isso e logo se muniram de promoções onde o 

cliente é isento da taxa de entrega, se comprar a partir de um valor estabelecido. 

Uma estratégia que nem sempre pode ser aplicado à loja física, pois existem outros 

custos como o frete que devem ser adicionados ao valor final daquele item 

desejado. Com essa facilidade para comprar evitando-se filas e desgastes, surgem 

dúvidas a serem esclarecidas com relação às compras. As pessoas têm o hábito de 

fazerem compras online? Preocupam-se com a segurança? Uma grande maioria faz 

suas compras online e outra parte sente-se inseguros ao fazê-la. Perante aos 
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problemas citados, faz-se uma avaliação dos hábitos de consumo online, traçando o 

perfil específico levando em consideração a forma como fazem suas compras.  

 

3. Objetivo 

Fazer uma avaliação dos hábitos de consumo online dos alunos ingressantes 

na faculdade. Com base nessa avaliação pretende-se traçar um perfil específico 

levando em consideração a possibilidade de fazerem ou não compras online e a 

segurança que tem ao fazerem. 

 

4. Metodologia 

Esse estudo se apresenta com uma pesquisa descritiva que tem como 

objetivo primordial a descrição das características de determinada população ou 

fenômeno, nesse estudo é utilizado um questionário para ser feita a coleta de dados, 

tendo como objetivo estudar as características de um determinado grupo baseado 

em um levantamento de informações acerca do problema estudado para em 

seguida, mediante análise quantitativa, obterem-se as conclusões correspondentes 

aos dados coletados.(GIL, 2008)  

Essa metodologia foi escolhida para ir ao encontro dos objetivos desse estudo 

que é apresentar o panorama do consumo online dos alunos ingressantes na 

faculdade. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

5.1 MARKETING 

Muito se fala sobre marketing, mas nem todos sabem o que realmente ele 

representa. O marketing está presente em inúmeras situações no nosso dia a dia e 

também no ambiente de trabalho, para melhor explicar sua função, vejamos o 

conceito de alguns autores. 

Segundo Kotler (1998 apud ANDRADE, 2012, p.17): 

 

O marketing é uma função organizacional e um conjunto de processos que 
envolvem a criação a comunicação e a entrega de valor para os clientes 
bem como a administração do relacionamento com eles de modo que 
beneficie a organização e seu público interessado. 

  

Na visão de Kotler (2003, p.11) 
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Em síntese, o trabalho de marketing é converter as necessidades 
cambiantes das pessoas em oportunidades lucrativas para as empresas. 
Seu objetivo é criar valor pela oferta de soluções superiores, reduzindo o 
tempo consumido pelos compradores em pesquisas e transações e 
proporcionando padrão de vida mais elevado a toda a sociedade. 

 

Segundo Paixão (2012, p. 49), “o dever do marketing é atender as 

necessidades do cliente, dessa forma deve buscar conhecer o cliente e entender o 

motivo da busca por determinado produto”.  

O marketingonline tem como função comercializar produtos e serviços e 

desenvolver relacionamento com os clientes na internet. Atualmente as pessoas se 

conectam à internet praticamente a qualquer hora e em qualquer lugar, usando seus 

computadores, smartphones, tablets ou até mesmo televisões e consoles de 

videogame. Com esse crescimento constante muitas empresas estão aderindo esse 

tipo de acesso com os clientes. Para Kotler e Armstrong: “Marketing on-line é a 

forma do marketing direto de mais rápido crescimento. Ampla utilização da internet 

está causando um tremendo impactotanto nos compradores como nas empresas 

que os atendem”. (2015, p. 557) 

“O e-commerce, ou comércio online vem sendo cada vez mais utilizado. O 

serviço pode ser mais personalizado, além de não precisar de grandes lojas e 

grandes estoques”. (GARCIA, 2015, p. 126) 

A utilização e o impacto da internet continuam a crescer de forma estável, 

fazendo com que possam atingir novos clientes organizacionais e atender aos 

clientes existentes de maneira mais eficaz e obter eficiência e melhores preços em 

compras. 

Na visão de Kotler e Keller(2006, p. 489):"A Internet é útil para produtos e 

serviços em que o comprador busca maior comodidade na compra (como livros e 

música) ou preço mais baixo (como negociação de ações ou leitura de notícias)".  

Ainda assim, ela também é útil no momento em que os compradores 

precisam de informações sobre características e preços de produtos (como 

automóveis ou computadores). Entretanto ela é menos útil para produtos que 

precisam ser examinados ou experimentados antes da compra.Na opinião de 

Strauss eFrost:“A internet fornece aos usuários individuais acesso conveniente e 

contínuo às informações, entretenimento, rede de relacionamentos e comunicação. ” 

(2012, p. 5) 
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Na ótica de Limeira (2007, p. 10): “Marketing eletrônico ou e - marketing é o 

conjunto de ações de marketing intermediadas por canais eletrônicos, como na 

internet, que o cliente controla a quantidade e o tipo da informação recebida”. 

 

5.2 Comportamentos do consumidor 

O comportamento do consumidor é de extrema importância, pois com 

a competitividade do mercado é preciso conhecer cada perfil de consumidor e 

detectar problemas posteriores para assim alcançar um grande sucesso. 

Na visão de Ribeiro(2015, p. 79):“O chamado comportamento do consumidor é a 

análise de como pessoas,grupos eentidades, escolhem, adquirem, utilizam e 

descartam produtos, serviços, experiências e ideias, na busca de atender seus 

anseios e necessidades. ” 

Decisões de compra são tomadas a todo o momento, em todos os lugares, 

por diversos indivíduos. Compreender quais são as motivações, os estímulos de 

cada consumo, porém, pode ser tão desafiador quanto crucial para um programa de 

marketing bem-sucedido.  

Para Stadler (2013, p. 26): 

 

O processo de compra começa quando o consumidor reconhece uma 
necessidade e na sequência ele procura informações sobre o produto ou 
serviço de que necessita considerando as alternativas disponíveis, toma a 
decisão de compra e depois de experimentar o produto ou serviço realiza 
uma avaliação. 

 

6. RESULTADOS  

No que diz respeito ao sexo, foram entrevistados 100 homens e 100 

mulheres, com uma faixa etária que varia entre 25 anos e acima de 45 anos, 59% 

tem 25 anos, 24% tem de 26 anos a 35 anos, 8% tem de 36 a 45 anos e 9% são 

acima de 45 anos. 

Com relação ao estado civil dos entrevistados, variam entre solteiros, casados 

e divorciados, sendo que 64% são solteiros, 27% são casados e 9% são 

divorciados. Possuem renda mensal que de R$ 500,00 a R$ 2.500,00, 47% 

possuem uma renda de R$ 501,00 a R$ 1.500,00, 29% uma renda de R$ 1.501,00 a 

R$ 2.500,00, 16% uma renda acima de R$ 2.500,00 e 8% possuem uma renda de 

até R$ 500,00. 



 

 

 

27%

No que diz respeito ao consumo 

já efetuaram alguma compra pela 

compras pela internet. Para as pessoas que não compram pela 

questionado se elas fariam compras online, dos 19%, equivalente a 3

70% delas comprariam e 30% não comprariam.

Com base nos produtos adquiridos, os entrevistados responderam que 

compram móveis, sapatos, roupas, acessórios, materiais didáticos, 

outros. Dentre produtos os produtos adquiridos, com 26% estão os 

são roupas, 17% são acessórios, 15% são sapatos, 11% móveis, 8% são os 

materiais didáticos e 5% são outros produtos, como passagens aéreas, ingressos e 

cosméticos. 

Ao fazerem compras pela 

baixos, facilidade e tempo, produtos diferenciados ou por outros motivos, a maior 

procura seria por preços baixos com 57%, 31% procuram por facilidade e economia 

de tempo, 14% produtos diferenciados e 2% procuram por outros motivos. Conforme 

adquirem produtos, os entrevistados procuram satisfazer familiares, amigos, outras 

pessoas e a si próprio, 9% para os amigos e 1% para outras pessoas, como clientes, 

conforme mencionado por um do

a cartão de crédito, boleto bancário e cartão de débito, 56% pagam com cartão de 

crédito, 34% pagam por meio de boleto bancário e 10% utilizam cartão débito.
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50%50%

GRÁFICO 1 - SEXO
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GRÁFICO 2 - ESTADO CIVIL
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No que diz respeito ao consumo online, 81% dos entrevistados compram ou 

já efetuaram alguma compra pela internet e 19% não fazem ou nunca fizeram 

. Para as pessoas que não compram pela 

riam compras online, dos 19%, equivalente a 3

e 30% não comprariam. 

Com base nos produtos adquiridos, os entrevistados responderam que 

compram móveis, sapatos, roupas, acessórios, materiais didáticos, 

ntre produtos os produtos adquiridos, com 26% estão os 

são roupas, 17% são acessórios, 15% são sapatos, 11% móveis, 8% são os 

s didáticos e 5% são outros produtos, como passagens aéreas, ingressos e 

Ao fazerem compras pela internet, as pessoas entrevistadas procuram preços 

baixos, facilidade e tempo, produtos diferenciados ou por outros motivos, a maior 

procura seria por preços baixos com 57%, 31% procuram por facilidade e economia 

tos diferenciados e 2% procuram por outros motivos. Conforme 

adquirem produtos, os entrevistados procuram satisfazer familiares, amigos, outras 

, 9% para os amigos e 1% para outras pessoas, como clientes, 

conforme mencionado por um dos entrevistados.A forma de pagamento corresponde 

de crédito, boleto bancário e cartão de débito, 56% pagam com cartão de 

crédito, 34% pagam por meio de boleto bancário e 10% utilizam cartão débito.
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Fonte: Da Autora (2016) 
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GRÁFICO 4 - FAIXA ETÁRIA
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GRÁFICO 3 - RENDA MENSAL
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Fonte: Da Autora (2016) 
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GRÁFICO 6 - PRODUTOS 
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GRÁFICO 8 - O QUE PROCURA
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Fonte: Da Autora (2016) 
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6.2ANÁLISE DOS RESULTADOS

Com base no estudo feito, obteve

se trata do consumo online

compras online, em relação à segurança ao fazerem suas compras, a pesquisa 
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GRÁFICO 10 - FORMA DE 

PAGAMENTO
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ANÁLISE DOS RESULTADOS  

Com base no estudo feito, obteve-se um resultado que supriu os objetivos

onlinedos alunos, confirmando assim a hipótese de que fazem 

, em relação à segurança ao fazerem suas compras, a pesquisa 
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aponta que um determinado número de pessoas não faz compras pela internet 

porque temem a segurança. O perfil de consumo dos alunos ingressantes na 

faculdade, corresponde a um público jovem com a idade entre 25 anos, que ganham 

de 1 a 2 salários mínimos, que adquirem diversos produtos pela internet, com maior 

preferência por eletrônicos, com a intensão de presentear a si mesmo, preferindo 

preços baixos e optam pelo pagamento com cartão de crédito. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conforme a pesquisa aplicada com os alunos ingressantes na faculdade 

Eniac sobre consumo online, os resultados apontam que 81,5% dos participantes da 

pesquisa fazem compras online e 18,5% não fazem compras online porque não 

sentem confiança nem conforto ao fazê-las.  

Conforme Kotler e Keller (2006, p.489) “A internet está cada vez mais 

ganhando no quesito de compras, pois proporciona mais comodidade, facilidade e 

agilidade ao adquirir um produto seja ele qual for.” 

Futuramente as pessoas podem mudar seu conceito sobre a internet e confiar 

mais nos sites de compra e venda, o mundo digital cresce a cada dia e sempre 

surgem mais novidades para despertar a necessidade e o desejo de compra nas 

pessoas.Vivemos em uma geração totalmente dependente da tecnologia, isso 

possibilita para que compras online sejam feitas com mais freqüência e com maior 

número de pessoas. Compras online transmitem conforto, comodidade, agilidade e 

rapidez no atendimento, e é exatamente isso o que as pessoas procuram, além da 

confiança nos sites. 
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