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As mulheres representam 59% dos consumidores
de moda online no último ano.

      

TweetTweet 13 TEXTO:

Consumo de moda pela internet cresce
16% no último ano
19/03/2013

Mulheres e classe AB são os maiores consumidores do setor de vestuário e

calçados na rede

A compra de roupas e calçados pela

internet tem ganhado cada vez mais

adeptos entre os consumidores

brasileiros. 

Segundo dados do E-tail  Report, quando

comparado o volume de vendas do setor

no primeiro e segundo semestres de

2012, verifica-se um aumento de 16% no

consumo de um período ao outro. 

De acordo com os dados, as mulheres

representam 59% dos consumidores de

moda online no último ano. No grupo, há predominância também da classe AB, que

equivale a cerca de 69% dos compradores, seguida da classe C, com 31%. Em

relação à faixa etária, 40% dos consumidores têm entre 25 e 34 anos. 

Entre os itens mais comprados pelos internautas estão os tênis, vestidos, blusas

femininas, sandálias e sapatos, nessa ordem. 

Sobre a pesquisa

E-tail Report, janeiro a dezembro de 2012, setor Vestuário e Calçados.
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