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Metodologia do estudo 

• O universo é composto por consumidores paranaenses. 

Universo 

• O tamanho da amostra é formado por 1.002 entrevistas. 

Amostra 

• A amostra apresenta margem de erro geral de 3%, considerando grau de confiança de 95%, e satisfatória para 
uma análise estatística.  

Margem de erro 

• A coleta de dados foi realizada online, através de autopreenchimento com o público-alvo, nos dias 21 de fevereiro 
a 03 de março de 2022. 

Coleta de dados 

• As perguntas cuja soma das porcentagens não totalizam 100% são decorrentes de arredondamentos ou de 
múltiplas respostas. 

• Nas questões abertas, as respostas com pouca significância estatística são somadas e colocadas como outras 
citações. 

• As perguntas são classificadas como estimuladas (feitas através de uma lista que é passada para os entrevistados 
escolherem algumas das alternativas) e espontâneas (nas quais não é dada nenhuma alternativa para resposta). 

Observações 
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Responsabilidade técnica 

Esta pesquisa foi coletada, tabulada e analisada pelo Datacenso Pesquisa e Inteligência 

de Mercado, sob a responsabilidade técnica de: 

 

 

Cláudio Shimoyama 

Economista CORECON N.º 3313 

Doutor em Engenharia de Produção – UFSC 

 

 

Curitiba, março de 2022. 
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Grau de Importância da marca na decisão de compra de um produto                
(Estimulada única) 

2% 5% 
10% 

55% 

28% 

83% 

Nada

importante

Pouco

importante

Indiferente Importante Muito

importante

Grau de

Importância

(Importante +

Muito

importante)

Base: 1.002 entrevistas. 

Segundo a pesquisa, 

a maioria dos 

paranaenses 

entrevistados 

considera a marca 

importante na hora 
de comprar um 

produto. Uma 

parcela significativa 

considera muito 

importante. 
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Tipos de produtos que compra pela marca (Estimulada múltipla) 

Base: 1.002 entrevistas. 

72% 

64% 

64% 

60% 

51% 

51% 

49% 

42% 

33% 

Celulares

Alimentos

Eletrodomésticos

Eletrônicos

Calçados

Produtos de higiene pessoal

Tablets/Notebooks

Produtos de limpeza

Roupas

Os produtos que 

compram pela 

marca, mais citados, 

são: celulares, 
seguido por 

alimentos, 

eletrodomésticos e 

eletrônicos. 



10 Canais que busca informações para auxiliar no processo de compra de um 
produto/serviço (Estimulada única) 

Base: 1.002 entrevistas. 

De acordo com o estudo, a 

maior ocorrência dos 

entrevistados busca 

informações através de 

comentários em redes 

sociais e sites como 

Reclame Aqui, para auxiliar 
na decisão de compra de 

um produto ou serviço. Em 

segundo lugar utilizam 

informações encontradas 

em sites e blogs 

especializados/Portais de 

notícias. 
Cada vez mais, a internet 

está presente no dia a dia 

do consumidor como fonte 

de informação. 

34% 
27% 

22% 

11% 
3% 2% 

Comentários

em redes sociais

e sites como

Reclame Aqui

Informações

encontradas

em sites e blogs

especializados/

Portais de notícias

Comentários

de amigos e

conhecidos

Informações

repassadas por

vendedores ou no

site da loja ou

produto

Outros Não sabe



11 Frases que os entrevistados paranaenses mais se identificam em relação ao local 
de compra (Estimulada única) 

Base: 1.002 entrevistas. 

42% 

39% 

9% 

5% 

4% 

1% 

Compro pela internet e em lojas físicas

Minha escolha depende do tipo de produto,

preço e entrega

Só faço compras pela internet de produtos

que não preciso experimentar ou tocar para

escolher

Deixo para comprar em lojas físicas apenas o

que não encontro online

Só faço compras em lojas físicas

Só faço compras pela internet

Das seis frases 

apresentadas aos 

entrevistados, a que eles 

mais se identificaram foi 

“Compro pela internet e 

em lojas físicas”, seguido 

por “Minha escolha 

depende do tipo de 

produto, preço e entrega”. 
O consumidor mudou o 

seu comportamento de 

compra após a pandemia, 

ele está mais presente no 

online, onde busca mais 

conveniência e agilidade. 



12 Grau de influência na escolha de uma marca, quando ela possui práticas na 
preservação ambiental e social (Estimulada única) 

Base: 1.002 entrevistas. 

7% 7% 

31% 

14% 

40% 

54% 

Nenhuma

influência

Pouca

influência

Influência Média

influência

Muita

influência

Grau de

Influência

40% dos entrevistados 

dizem sofrer muita 

influência na escolha de 
uma marca, quando ela 

possui práticas na 

preservação ambiental 

e social. 
Cada vez mais o 

consumidor está 

preocupado em cuidar 

do planeta e das 

pessoas. Uma 

oportunidade para a 

estratégica ESG. 
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Existência de alguma marca que compra pelas práticas ambientais e sociais 
(Espontânea única) 

Base: 1.002 entrevistas. 

Sim 

42% 

Não 

58% 

Para a maioria dos entrevistados, não existe uma marca que compra pelas práticas 

ambientais e sociais. Mas tem parte significativa que disse sim, e entre as marcas 

mais compradas estão: O Boticário, seguido pela Natura, Magazine Luiza e Ambev. 

26% 

21% 

13% 

12% 

9% 

8% 

7% 

7% 

7% 

6% 

5% 

4% 

3% 

1% 

O Boticário

Natura

Magazine Luiza

Ambev

Unilever

Avon

Banco do Brasil

Klabin

Renner

L'Oréal

Danone

HP

Eletrobras

Braskem

MARCAS 
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Perfil dos entrevistados 

Base: 1.002 entrevistas. 

Feminino 

39% 

Masculino 

61% 

3% 

27% 23% 26% 
16% 

5% 

18 a 25 anos 26 a 35 anos 36 a 45 anos 46 a 55 anos 56 a 65 anos Mais de 65

anos

13% 

32% 27% 28% 

Até R$ 2.424

(1 a 2 SM)

De R$ 2.425 a

R$ 6.060

(Mais de 2 a 5 SM)

De R$ 6.061 a

R$ 12.120

(Mais de 5 a 10 SM)

Mais de R$ 12.120

(Mais de 10 SM)

GÊNERO 

FAIXA ETÁRIA 

RENDA FAMILIAR MENSAL 




