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INTRODUÇÃO 
 
Este estudo tem como tema principal analisar de que forma as variáveis econômicas interferem na 

decisão do consumidor ao comprar de sites da China. Para tanto, foi aplicado um questionário na 

região sul do Brasil, para pessoas entre 17 e 48 anos que tem por hábito a compra pela internet em 

sites da China, estes determinados através das redes sociais. Com base nos dados da pesquisa, 

existem muitas variáveis que podem influenciar nas decisões do consumidor, entre as analisadas 

estão: a taxa do dólar e a renda dos entrevistados, que é um fator relevante sobre as compras. Entre 

os respondentes que desembolsam até US$ 50,00 em produtos da China, 48% apresenta renda de 

até 2 salários mínimos, já os que realizam compras entre US$ 51,00 E US$ 100,00 possuem renda 

entre 2 e 4 salários mínimos. 

 
 
 
DESENVOLVIMENTO: 
 
No quesito renda pessoal líquida, obteve-se um resultado onde 41% dos respondentes possuem uma 

renda entre 0 e 2 salários mínimos e 42% possuem uma renda entre 2 e 4 salários mínimos. Pode-se 

concluir que grande parte dos compradores por meio de sites da China compreende uma renda 



 

mensal liquida de até R$ 2.896,00, entre os entrevistados que desembolsam até US$ 50,00 em 

produtos da China, 48% apresenta renda de até 2 salários mínimos, já os que realizam compras 

entre US$ 51,00 E US$ 100,00 possuem renda entre 2 e 4 salários mínimos. 

Para 29% dos consumidores o preço do dólar não influencia na decisão de compra, porém 

para 22% deles o preço do dólar influencia na decisão de compra. O dólar desvalorizado não é o 

motivo pelo qual 49% dos consumidores compram da China, todavia 5% dos consumidores só 

compram da China se o dólar estiver desvalorizado.  

Realizando um cruzamento de informações sobre as variáveis econômicas taxa do dólar 

versus renda, percebe-se que 33% dos consumidores com renda líquida de até 2 salários mínimos 

consideram que quando o dólar está desfavorável é um bom momento para efetuar compras da 

China. Para 30% dos consumidores que possuem uma renda entre 2 e 4 salários mínimos, o dólar a 

um menor preço é indiferente à percepção de um bom momento para efetuar compras da China. 

 
 
 
CONSIDERAÇÕE S FINAIS: 

 
O presente estudo indica que a variável renda bruta interfere no valor da compra. Os consumidores 

com maior renda bruta compram produtos de maior valor. Outra variável em estudo é o aumento da 

taxa cambial, que não possui muito peso na decisão dos consumidores, pois a maioria dos 

entrevistados não leva em consideração para tomada de decisão no ato da compra.  
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