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RESUMO 

 

No mundo atual, as pessoas podem se conectarem e trocar informações com 
pessoas de qualquer parte do mundo. Isso só é possível através das redes de 
comunicação, principalmente da Internet. Essa realidade é afirmada pela visão de 
Megido (2006), que diz que a Internet está impactando todos os tipos de negócio e 
relações econômicas estimuladas pela globalização dos negócios. O autor ainda 
afirma que a Internet detém um enorme potencial para influenciar as pessoas. Com 
o advento da evolução desta ferramenta, surgiu então o e-commerce, que é um 
canal contemporâneo onde são realizadas diversas negociações e transações 
comerciais na Internet. Assim, o presente trabalho objetiva entender a percepção do 
consumidor anapolino a respeito do comércio eletrônico. Para isso, foram coletados 
dados a partir de um questionário aplicado em diversos pontos da cidade de 
Anápolis-GO. Os resultados apresentaram uma grande influência dos fatores preço, 
comodidade e segurança nas transações realizada no comércio eletrônico. A análise 
dos resultados foram sustentadas por pilares como o comportamento do 
consumidor, processo decisório de compra e, por dados do Relatório Webshoppers 
33ª edição – E-bit/Buscapé. 

 

Palavras Chave: Comércio, Consumidor, e-Commerce, Comodidade e Segurança. 
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ABSTRACT 

 

In today's world, people can connect and exchange information with people 
anywhere in the world. This is only possible through communication networks, 
particularly the Internet. This reality is affirmed by the Megiddo vision (2006), which 
says that the Internet is impacting all types of business and economic relations 
stimulated by the globalization of business. The author also states that the Internet 
holds enormous potential to influence people. With the advent of the development of 
this tool, then came the e-commerce, which is a contemporary channel which are 
held several negotiations and business transactions on the Internet. Thus, this study 
aims to understand the perception of anapolino consumers about e-commerce. For 
this, data were collected from a questionnaire applied in various parts of the city of 
Anápolis-GO. The results showed a strong influence of the factors price, 
convenience and security of transactions undertaken in e-commerce. The results 
were supported by pillars as consumer behavior, decision-making process of buying, 
and data Webshoppers report 33rd edition – E-bit/Buscapé. 

 
 

Keywords: Retail, Consumer, e-Commerce, Convenience and Security. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem por intuito identificar a percepção do consumidor 

anapolino a respeito do comércio eletrônico.  

Sabe-se que o comércio eletrônico está cada vez mais em ascensão por 

permitir ao consumidor as mais variadas opções de compra e facilidade de 

pagamento que muitas vezes não são encontradas no comércio tradicional. Diante 

deste cenário surge a seguinte questão: Qual a percepção do consumidor anapolino 

a respeito do comércio eletrônico? 

A principal hipótese para justificar este questionamento é que diante das 

perspectivas atuais do comércio eletrônico, estima-se que grande parte da 

população anapolina tenham tido experiências positivas ao realizarem as suas 

compras online, transformando este tipo de negociação em um hábito para novas 

aquisições.  

Estima-se também que entre as pessoas que ainda não tiveram experiência 

com o comércio eletrônico se dê pelo fato de terem medo de ter os seus dados 

pessoais fraudados e também, de comprar e não receber os produtos. Apesar de 

terem insegurança, espera-se que elas tenham intenção em realizar comprar por 

meio da internet. 

No mundo contemporâneo as pessoas não estão dispostas a perderem 

tempo se locomovendo até as lojas físicas e ainda passar horas comparando os 

preços dos produtos desejados. Elas estão buscando meios para simplificarem o 

seu dia-a-dia, primando pela comodidade de se ter maiores opções de escolha sem 

pagar a mais por isso.  

Diante desta realidade viu-se a importância de se ter o tema e-commerce 

como objeto de estudo, pois irá proporcionar uma visão abrangente a respeito dos 

desejos e necessidades dos consumidores. 

A pesquisa poderá ser utilizada por empresas como fonte de informações 

para o desenvolvimento de ações estratégicas que otimizem os serviços oferecidos 

e permitindo que os consumidores enxerguem o comércio eletrônico como a sua 

melhor opção de compra.   
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O objetivo principal deste estudo é identificar alguns pontos específicos, 

como o perfil do consumidor anapolino; entender a visão dos autores a respeito do 

tema proposto; descobrir os pontos positivos e negativos do comércio eletrônico na 

visão do consumidor anapolino; identificar as razões pelas quais os consumidores 

ainda não tiveram experiência com este meio de compra. 

Os capítulos adiante, irão abordar assuntos relacionados ao histórico da 

Internet, ao comércio eletrônico e as suas modalidades. Também será abordado 

assuntos relevantes como o comportamento do consumidor, satisfação e o processo 

decisório de compra. 
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1. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 O presente trabalho irá tratar fatores importantes relacionados às compras 

pela Internet. Fatores como as redes de comunicação, o comércio eletrônico, o 

comportamento do consumidor, a satisfação do consumidor e o processo decisório 

de compra serão abordados daqui em diante. 

 

1.1. AS REDES DE COMUNICAÇÃO 

 

Na atualidade, pessoas do mundo inteiro se conectam umas com as outras 

trocando vários tipos de informações em tempo real através das redes de 

comunicação. Essa interação globalizada não ocorre exclusivamente entre pessoas, 

pois elas estão interagindo com as empresas. Pode-se notar que hoje em dia uma 

enorme fatia dos negócios está sendo executada por meio das redes digitais. Toda 

essa rápida interação só é possível graças às redes de comunicação, (Internet, 

Intranet e Extranet), sendo a Internet a principal delas e, é quase impossível tratar 

sobre e-commerce1 sem antes expor um breve resumo sobre a sua história. 

 

1.1.1. A internet 

 

A internet é uma forma de comunicação barata, instantânea e globalizada 

que é feita através de uma rede de computadores. Seu surgimento, de acordo com 

Hooley (2006) deu-se no final dos anos 60 e início dos anos 70 pelo Departamento 

de Defesa dos Estados Unidos, com a finalidade de trocar informações. Mas 

começou a se expandir a partir do ano de 1985, quando a National Science 

Foundation conectou seis centros de supercomputadores para permitir que os 

cientistas movimentassem os dados digitalizados pelo sistema. 

Desde a sua criação, a internet passou por várias mudanças. Passando-se 

alguns anos, mais precisamente em 1989, houve um desenvolvimento significativo 

                                                             
1
Conceito aplicável a qualquer tipo de negócio ou transacção comercial que implique a transferência 

de informação através da Internet. 
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da internet com a criação da World Wide Web2(WWW) que foi possível se ter um 

gerenciamento de uma biblioteca de arquivos tais como: textos, imagens, som e 

vídeo. Mas foi em 1994 com a criação dos browsers 3 que os usuários de 

computadores começaram a navegar sem ter complicações de um arquivo para 

outro, mas foi em meados dos anos 90 que a Internet começou a decolar no sentido 

comercial (HOOLEY, 2006). 

A partir desta época surgiram vários sites, tais como os sites de 

entretenimento, notícias e diversos outros, dentre eles os sites de e-commerce. 

 

1.1.2. A intranet 
 

A intranet proporciona uma facilidade na hora da comunicação entre os 

colaboradores de uma organização disponibilizando informações corporativas 

necessárias com rapidez e com segurança tendo um baixo custo.  

De acordo com Laudon C. e Laudon P. (2007), a intranet é uma rede de 

comunicação organizacional interna que facilita o acesso a dados no âmbito da 

empresa. As intranets criam aplicações em rede em diferentes tipos de 

computadores por toda a organização facilitando a comunicação interna.  

[...] Intranet é uma rede corporativa interna construída 

utilizando os padrões e as tecnologias da internet e da World 

Wide Web, é uma alternativa barata, ainda sim poderosa para 

outras formas de comunicação interna, incluindo redes de 

computadores convencionais (STAIR e REYNOLDS, 2011, 

p.275). 

 

1.1.3. A Extranet 

 

A extranet é uma rede compartilhada que conecta recursos selecionados da 

intranet de uma organização com consumidores, fornecedores ou outros parceiros 

de negócio. (STAIR e REYNOLDS, 2011).  

[...] Criando uma extranet, uma empresa permite que seus 

fornecedores e clientes autorizados tenham acesso limitado às 

                                                             
2
É um sistema de documentos em hipermídia que são interligados e executados na Internet. 

3
 É um programa desenvolvido para permitir a navegação pela Internet 
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suas intranets internas. Por exemplo, compradores autorizados 

poderiam conectar-se a uma parte de uma intranet empresarial 

por meio da Internet pública para obter informações sobre 

custo e características de seus produtos. (LAUDON C. E 

LAUDON P. ,2007, p. 185). 

 

1.2.     O COMÉRCIO ELETRÔNICO 

 

Com a globalização, as pessoas passaram a ter o seu cotidiano mais 

atarefado e com isso pouco tempo disponível. Viu-se então, a necessidade de 

oferecer aos consumidores um meio para efetuarem as suas compras de qualquer 

lugar e em qualquer hora sem precisar sair de casa, proporcionando assim, 

praticidade, comodidade e segurança com preços mais acessíveis.  

Visando atender as novas necessidades dos consumidores surgiu o e-

commerce, que é um método contemporâneo onde são realizadas negociações e 

transações comerciais por meio da internet. 

Para Stair e Reynolds (2011), O comércio eletrônico é a realização de 

atividades comerciais (por exemplo, distribuição, compra, venda, marketing e 

manutenção de produtos e serviços) eletronicamente por meio de redes de 

computadores como a internet, extranets e redes corporativas. 

Megido (2006) afirma que: “A internet está causando impacto em todos os 

tipos de negócios e mudando as relações econômicas, impulsionadas pela 

globalização dos negócios. Seu potencial para atingir e influenciar pessoas é 

enorme”. 

A partir desta afirmação, é notório o potencial de crescimento que o 

comércio eletrônico possui, ainda mais quando se leva em consideração que as 

pessoas estão cada vez mais em busca de métodos que facilitem o seu dia-a-dia, 

proporciono-as comodidade e conforto e, o e-commerce proporciona tudo isso. 

Sendo assim, as empresas que antes disponibilizavam em seus sites de venda 

apenas produtos mais simples como CDs e livros, expandiram o seu mix de produtos 

e serviços, oferecendo aos e-consumidores a possibilidade de comprar desde um 

simples livro até um carro. 
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Observando o potencial de crescimento do e-commerce, as empresas 

devem incluir em seus planos de marketing estratégias amplas de e-business. Para 

Turchi (2012) o termo e-business4 pode ser definido como:  

[...] Um conceito abrangente que se refere a uma fusão complexa dos 
processos internos, aplicações empresariais e estrutura organizacional, com 
uso de tecnologia (hardwares e softwares), de modo a criar um modelo de 
negócios de alto desempenho. 

 

1.2.1. Modalidades do comércio eletrônico 

 

São várias as modalidades do comércio eletrônico, das quais serão 

abordadas as principais, business to business que é a comercialização entre 

empresas, business to consumer, que é a comercialização de empresas para 

pessoas físicas e consumer to consumer que é a comercialização de pessoa 

física para pessoa física. 

 

1.2.1.1. B2B – Business to Business 
 

Nesta modalidade as transações comerciais ocorrem acontecem de empresas 

para empresas. Pode-se citar como exemplo desta modalidade, empresas 

atacadistas que comercializam os seus produtos para os revendedores varejistas. 

Elas disponibilizam em seus websites5o seu portfólio de produtos. Segundo Kotler e 

Armstrong (2007), nesta modalidade as empresas além de comercializar os seus 

produtos e serviços, elas ainda constroem sólidas bases de relacionamento com os 

seus clientes organizacionais. 

A modalidade de comércio eletrônico Business to Business (B2B) possui 

inúmeras vantagens para as empresas. Uma matéria publicada no site6 Destino 

Negócio.com (2015), relatou cinco vantagens que esta modalidade proporciona, são 

elas: 

 
                                                             
4
É a integração de diversas atividades organizacionais através do auxílio de sistemas de informação, 

a qual possui a internet como meio de comunicação. 
5
É uma palavra que resulta da justaposição das palavras inglesas web (rede) e site (sítio, lugar). 

6
Endereço virtual utilizado pela internet para comunicação comercial ou pessoal. 
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 Receita adicional; 

 Redução de Custos; 

 Vendas Maiores; 

 Oportunidade para expandir; 

 Valoriza a marca. 

No que se refere as receitas adicionais a matéria chama atenção para as 

oportunidades que as empresas têm para aumentar o seu faturamento. Por 

exemplo, uma empresa que trabalha com a modalidade B2C ela pode adicionar a 

método B2B aos seus negócios, expandindo o seu público-alvo. 

Quando se trata em redução de custos a matéria aponta como ponto 

positivo, ao fato de que os clientes costumam serem mais fiéis do que um cliente 

B2C. Por se tratar de negócios realizados entre empresas, o volume de vendas 

tende a ser maior, pois empresas costumam comprar em grades quantidades para 

revenda. 

A matéria chama a atenção para as oportunidades de expansão, uma vez 

que, negociações podem ser feitas tanto no âmbito regional quanto no âmbito 

mundial. O último fator de vantagem destacado pela matéria é a valorização da 

marca, pois quando uma empresa acrescenta um novo canal de distribuição de seus 

produtos, ela aumenta a sua base de clientes e torna-se mais conhecida, abreviando 

o seu processo de consolidação no mercado. 

De acordo com Turchi (2015), este mercado está tomando proporções 

gigantescas, pois as transações de venda entre empresas estão se tornando cada 

vez mais comum. Turchi cita dados de uma pesquisa da Frost & Sullivan, que 

revelou uma projeção bastante animadora. A pesquisa projeta que até o ano de 

2020 a modalidade B2B irá ter um faturamento de aproximadamente 6,7 trilhões de 

dólares contra 3,2 trilhões da modalidade B2C. 

Apesar do grande otimismo em relação ao crescimento da modalidade B2B, 

a autora ainda chama a atenção pelos desafios enfrentados neste seguimento. Um 

dos desafios é o fato de que, a relação deste tipo de negociação entre a empresa 

vendedora e a compradora tende a ser mais complicada, pois nesta modalidade não 

existe a compra por impulso (TURCHI, 2015). 
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De acordo com Turchi (2015), são pessoas comuns que são responsáveis 

pelas aquisições nas empresas, portanto neste segmento é necessário que se 

produza um conteúdo de qualidade. A autora ainda destaca que outro desafio a ser 

vencido é o alinhamento entra as áreas de atendimento e comunicação. O marketing 

das empresas B2B devem se atentar para o layout7 do site, para a customização das 

ofertas, pois são fatores que influenciam na hora dos clientes tomarem a decisão de 

compra. Pensando nisso, empresas B2B proporcionam aos seus clientes áreas 

restritas de compras, onde o conteúdo é apresentado de acordo com o perfil de 

compra, uma vez que, cada cliente possui demandas, recursos financeiros e 

estruturas diferentes. 

 

1.2.1.2. B2C –Business to Consumer 

 

Nesta modalidade de comércio eletrônico que é o foco deste trabalho, as 

transações comerciais acontecem de empresas para os consumidores finais. Os 

clientes ao acessarem o site da empresa vendedora, podem adquirir os produtos ou 

serviços desejados. No Brasil, pode-se citar como exemplo de empresas B2C 

grandes varejistas como: B2W8, Netshoes, Polishop, dentre outros. 

Para demonstrar a realidade desta modalidade de comércio eletrônico no 

Brasil, tem-se como base o Relatório Webshoppers 33ª Edição – E-bit/Buscapé 

(2015). Este relatório é publicado anualmente, onde é apresentado o desempenho 

do e-commerce no país. 

Sabe-se que o Brasil vem enfrentando um momento difícil devido à crise 

econômica e política. Índices elevados da taxa de juros, inflação e de câmbio, vem 

provocando uma queda no consumo. De acordo com o Relatório, o cenário atual 

gerou oportunidades para o crescimento do comércio eletrônico, uma vez que, 

proporciona ao consumidor a facilidade de comparar e identificar o melhor preço e 

realizar uma compra vantajosa. 

                                                             
7
É um esboço ou rascunho que mostra a estrutura física de uma página de um jornal, revista ou 

página na internet. No âmbito empresarial, o layout pode ser sinônimo de "arranjo físico", ou seja, o 
modo como estão organizados os equipamentos, máquinas, ferramentas, produtos finalizados e mão 
de obra dentro da empresa. 
8
 Empresa detentora das marcas Americanas.com, Submarino e Shoptime. 
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Apesar do momento difícil que o país vem enfrentando, houve um aumento na 

movimentação do comércio eletrônico em 2015.  Através do Relatório Webshoppers 

33ª Edição – E-bit/Buscapé (2015), constatou-se que se teve um aumento nominal 

de 15,3 % na movimentação do e-commerce brasileiro se comparado ao ano de 

2014, onde este percentual representa um montante de R$ 41,3 bilhões de reais. A 

figura abaixo ilustra melhor o faturamento em 2015. 

 

Figura 1 – Faturamento do e-commerce em 2015. 

 

Fonte: Relatório Webshoppers 33ª Edição – E-bit/Buscapé (2015) 
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A figura abaixo destaca os fatores que contribuíram para este aumento 

financeiro. 

 

Figura 2– Fatores que influenciam o crescimento do volume financeiro do e-commerce em 2015. 

 

Fonte: Relatório Webshoppers 33ª Edição – E-bit/Buscapé (2015) 

 

O número de consumidores que realizaram compras pela internet no ano de 

2015 foi em 3% maior em relação ao ano de 2014, isso em número absoluto 

representa 39,1 milhões de consumidores. A figura abaixo apresenta um 

comparativo de consumidores ativos entre os anos de 2013, 2014 e 2015. 
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Figura 3 – Número de consumidores ativos  

 

Fonte: Relatório Webshoppers 33ª Edição – E-bit/Buscapé (2015) 

 

De acordo com Relatório Webshoppers 33ª Edição – E-bit/Buscapé (2015), a 

categoria de moda e acessórios continuou como líder em volume de vendas por 

intermédio do comércio eletrônico no ano de 2015, porém, apresentou 19% de 

queda, se comparado ao ano de 2014. A pesquisa aponta ainda, um grande 

aumento das vendas nas categorias de eletrodomésticos e telefonia em relação a 

2014: 27% e 45% respectivamente. A figura a seguir representa melhor os dados. 
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Figura 4– Categorias mais vendidas em 2015. 

 

Fonte: Relatório Webshoppers 33ª Edição – E-bit/Buscapé (2015) 

 

 

1.2.1.3. C2C –Consumer to Consumer 

 

Esta modalidade permite que os consumidores façam negociações entre si. 

Eles podem trocar comprar e vender os bens que, na grande maioria dos casos já 

estão usados e não tem mais utilidade para um, podendo ser útil para outro. Kotler e 

Armstrong (2007), afirma que: o C2C envolve troca de informações por meio de 

fóruns na Internet que atraem grupos específicos de interesse especial. Este tipo de 

transação está substituindo os tradicionais classificados de jornais, (estes por sua 

vez, também estão migrando para o mundo virtual) onde é necessário que o 

anunciante pague uma taxa para divulgar os seus produtos.  Já nos sites C2C o 

anúncio é grátis, entretanto, o anunciante ainda tem a opção de pagar uma taxa 

para que o seu produto seja destacado na divulgação, agilizando assim o processo 

da venda. No Brasil, podem-se citar como exemplo desta modalidade de comércio 

eletrônico sites como: OLX, Bom Negócio.com e Mercado Livre. 
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1.3. O MARKETING NO COMÉRCIO ELETRÔNICO 

 

Sabe-se que a era digital está de forma intensa impactando as empresas e 

os seus clientes. Hoje o consumidor detém informações a respeito de produtos e 

serviços que não possuíam há alguns anos atrás e em decorrência deste fato, eles 

estão cada vez mais exigentes. Além das exigências dos e-consumidores, o número 

de empresas que comercializam o mesmo produto é cada vez maior, sendo assim, 

elas estão diante do desafio de serem mais criativas no desenvolvimento de suas 

páginas comerciais.  

No comércio eletrônico os e-consumidores detém o total controle do contato 

com a empresa vendedora, portanto, é imprescindível que se desenvolva um site 

atraente o suficiente para despertar no cliente o interesse em realizar novas visitas. 

Para que se atraia novos visitantes e também incentivar vistas repetidas, as 

empresas devem observar alguns aspectos fundamentais na criação de um website 

eficaz tais como: o layout e o design9; o texto, as imagens, os sons e os vídeos; a 

flexibilidade que o site tem de se adaptar aos diferentes usuários, bem como os 

recursos que possibilitam as transações comerciais (KOTLER E ARMSTRONG, 

2007). 

Hoje, existem diversos canais em que as empresas de e-commerce podem 

divulgar a sua marca e prospectar novos clientes. Percebe-se que nos últimos 

tempos aconteceram mudanças significativas na maneira de se fazer marketing. 

Turchi (2012) afirma que: O foco anterior era a empresa ir até o consumidor através 

de mídia de massa, e agora a empresa é que deve ser encontrada pelo consumidor 

quando este estiver buscando adquirir algum bem. 

Mecanismos de busca na internet tais como o Google, Yahoo e Bing, são 

utilizados pelos e-consumidores para encontrar os produtos ou serviços que se 

pretende adquirir. É muito importante que as empresas estejam bem posicionadas 

nas páginas de pesquisa, sendo assim, as empresas estão dando foco no marketing 

de busca. Existem sites na web, em que os e-consumidores podem encontrar 

                                                             
9
A concepção de um produto no que se refere à sua forma física e funcionalidade. 
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elogios e/ou reclamações de algumas lojas virtuais como, por exemplo, o 

(reclameaqui.com.br).  

As empresas de e-commerce devem estar atentas às reclamações feitas 

pelos seus clientes neste tipo de site se solucionar o quanto antes os problemas 

relatados, deixando bem claro aos internautas, as ações que foram tomadas para 

corrigir os erros e não deixar que os mesmos voltem a ocorrer. Atitudes como estas 

mostram aos e-consumidores que as empresas prezam pela satisfação de seus 

clientes e, são extremamente importantes para melhorarem a sua imagem nos sites 

de buscas, uma vez que, ao se depararem com as reclamações em suas pesquisas, 

os clientes poderão desistir de adquirir os seus produtos e serviços. Para Turchi 

(2012), as empresas que não entendem essa troca de „influências‟ entre diversas 

redes sociais e os buscadores com certeza estão perdendo clientes e, talvez, nem 

sequer saibam disso. 

Ainda segundo Turchi (2012), o Google adota alguns parâmetros de 

pontuações para definir a posição dos sites das empresas em suas primeiras 

páginas. São eles:  

 Quantidade e qualidade dos links10que direcionam para aquele site, 

e se eles possuem relação com o tema abordado; 

 Relevância do site para o tema pesquisado, ou seja, se o conteúdo é 

importante e pertinente. 

 Vida útil do site, ou seja, quanto tempo está no ar determinado 

domínio (nome do site e endereço na Internet); 

 As palavras-chave usadas dentro do site (exemplo: no caso de uma 

imobiliária as palavras-chave poderiam ser casas à venda, apartamentos para 

alugar, apartamentos com três dormitórios, terrenos etc.). 

A autora ainda salienta que: cuidando desses, entre outros parâmetros, e 

executando diversas ações relevantes, de forma sistemática, a empresa figurará 

gratuitamente nas primeiras páginas dos buscadores. Realizando estas práticas, as 

empresas poderão ter após algum tempo, os seus sites elencados nas primeiras 

páginas dos buscadores. 

                                                             
10

Elemento de hipermídia formado por um trecho de texto em destaque ou por um elemento gráfico 
que, ao ser acionado, provoca a exibição de novo hiperdocumento. 
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Segundo Kotler e Armstrong (2007), as empresas podem utilizar diversas 

ferramentas para fazerem com que a sua marca fique conhecida pelos 

consumidores. Pode-se citar como exemplo algumas destas ferramentas: 

 Anúncios on-line, onde as empresas têm os seus 

banners11 virtuais divulgados em diversos sites, como por exemplo, os sites 

de notícias; 

 Patrocínios de Conteúdo, onde por exemplo, empresas do 

ramo alimentício patrocinam o conteúdo de receitas de comidas típicas em 

um site de gastronomia; 

 Programas de Aliança e Afiliação, onde as empresas se 

unem para promover umas às outras, por exemplo, uma marca de shampoo 

estampa em seu rótulo a logomarca de uma novela, e; 

 O Marketing Viral que é a propaganda boca a boca feita 

pela internet onde, as empresas desenvolvem ações impactantes que são 

enviadas para os seus clientes através de e-mails12ou até mesmo postadas 

em redes sociais, que fazem com que eles compartilhem com a sua rede de 

contatos. Esta ferramenta é de baixo custo para as empresas, pois transmite 

ao consumidor uma segurança, já que foi compartilhada por um amigo. 

O ambiente do e-commerce é bastante competitivo. Os consumidores têm a 

possibilidade de comparar produtos em diversos sites com facilidade e o preço, 

geralmente, tem pouca variação. Por isso, o sucesso está altamente atrelado à 

qualidade do serviço da logística, que é o termo usado no comércio eletrônico. 

Meirim (2014) afirma que: Nesse setor, o diferencial competitivo está na logística. 

Conquista o cliente a empresa que melhor realizar o processamento e mais rápido 

for ao entregar o pedido”.  

 

 

 

                                                             
11

Peça publicitária em forma de bandeira, confeccionada em plástico, tecido ou papel, impressa de 
um ou de ambos os lados para ser pendurada em postes, fachadas ou paredes, exposta na via 
pública, em pavilhões de exposições, pontos de venda etc. 
12

 Correio eletrônico. 
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1.4. PRINCIPAIS FATORES PARA A REALIZAÇÃO DE UMA COMPRA ON-LINE 

 

Alguns fatores contribuem muito para que seja feito a primeira compra na 

internet, como indicação de amigos e familiares, anúncios em redes sociais, uma 

rápida e eficiente comparação de preços, comodidade de realizar e receber os 

produtos em casa, entre vários outros. 

De acordo com uma pesquisa realizada por Silva e Azevedo (2015), nota-se 

que, o principal fator que influenciou os consumidores entrevistados a realizar 

compras online é o fator preço, pois geralmente os preços dos produtos adquiridos 

pela internet tende a ser mais acessível do que em lojas físicas. A figura a seguir 

demonstra os resultados deste levantamento. 

 

Figura 5– Fatores influenciadores 

Fonte: Silva e Azevedo (2015) 

 

 O Relatório Webshoppers 33ª Edição – E-bit/Buscapé (2015, p.14), afirma 

que o comércio eletrônico é : 

[...] um dos principais aliados dos brasileiros para aquisição de produtos, 
uma vez que os consumidores já compreenderam claramente que a Internet 
permite uma rápida e eficiente comparação de preços e, 
consequentemente, uma compra com melhor custo-benefício, na maioria 
das vezes.  
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Através de diversas pesquisas publicadas, destacaram-se oito fatores 

principais que influenciam na decisão de compra através da Internet: 

1. Frete grátis: De acordo com Boston Consulting Gropu (BCG) 74% dos 

consumidores afirmam que esse é o fator que influencia na hora da decisão. 

2. Troca sem complicação: De acordo com dados publicados pela consultoria 

e-bit, 47% dos consumidores passaram a comprar menos na internet por causa 

das complicações nas trocas. 

3. Avaliações de produto: Dados da pesquisa IBOPE e-commerce mostra que 

mais de 47% das pessoas procuram informações sobre o produto antes de 

realizar a compra. 

4. Campo de busca eficiente: Dados da SLISystem, empresa especializada em 

comércio eletrônico, mostram que mais de 34% das pessoas que acessam 

lojas virtuais utilizam o campo de busca para facilitar a localização dos 

produtos desejados. 

5. Navegação Intuitiva: Um layout bem planejado e uma navegação eficaz 

podem ajudar a aumentar suas vendas e impactar na percepção de qualidade 

de seus serviços. 

6. Estoque Sortido: Contar com uma boa variedade de produtos, ainda que 

com menor quantidade de peças em estoque, também é aconselhável. Assim 

como em uma loja física, o cliente experimenta dezenas de vestidos até 

escolher o que lhe caia melhor, no comércio eletrônico ele também quer 

opções. 

7. Novidades: Além de estar por dentro das tendências do mercado, sua loja 

tem que estar renovando o mix de produtos constantemente.  

8. Formas de Pagamentos: Um estudo realizado pela CyberSource mostra que 

as lojas virtuais que fornecem quatro ou mais métodos de pagamento tem uma 

taxa de conversão de vendas de 12% maior que aquelas que apresentam 

apenas uma. (VARON, 2015). 
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1.5 . VANTAGENS E DESVANTAGENS DO E-COMMERCE 

 

O varejo on-line se tornou popular por causa dos benefícios decorrentes da 

convivência (os consumidores podem adquirir produtos 24 horas por dia, não 

importando onde estejam), da informação (os consumidores podem fazer 

comparações sobre empresas, produtos e concorrentes rapidamente) e da menor 

exposição (os consumidores evitam se expor à persuasão de vendedores ou de 

fatores emocionais), (KOTLER 1998). 

Segundo a pesquisa publicada pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil 

(2014) sobre o uso das tecnologias da informação e comunicação nas empresas 

brasileiras, a compra on-line ajuda na comparação de preços e dá acesso ao 

conhecimento de uma maior gama de produtos, e também permite ao consumidor 

comprar em horários acessíveis e receber os produtos em casa. 

Com o aumento da tecnologia e a evolução da internet, é nítido o avanço do 

e-commerce como um canal de comercialização. As vantagens oferecidas pelo 

comércio eletrônico tendem a desenvolver-se ainda mais.  Najib (2011) cita alguns 

benefícios que são procurados pelo consumidor na compra eletrônica: 

 Conveniência – O consumidor exige facilidade de acesso 24 horas 

por dia de onde estiverem.  

 Economia de tempo, esforço e dinheiro – O consumidor busca o 

máximo de benefício pelo menor custo, facilidade para encontrar o produto ou 

serviço desejado, e facilidade na informação. 

 Excelência em qualidade nos produtos desejados – O 

consumidor busca um melhor produto com qualidade e atendimento rápido, 

deseja suporte da empresa durante e depois da compra. 

 Entretenimento e estímulos sensoriais – O consumidor precisa 

ser seduzido pela empresa com base no que ela for capaz de produzir de 

sensibilidade em termos de imagem e som. 

 Interação social – O consumidor busca se relacionar com pessoas 

que tenham os mesmos interesses. 
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 Ambiente agradável – Um site deve se preocupar com sua 

“decoração ambiental” e com os detalhes que proporcionem atendimento a essa 

expectativa do cliente. 

 Confiança na marca – É um fator essencial para viabilizar as 

relações de trocas em geral. 

De acordo com o Relatório Webshoppers 33ª Edição – E-bit/Buscapé (2015), 

um dos maiores destaques para o comércio eletrônico está relacionado à qualidade 

dos serviços prestados pelas varejistas online. A E-bit/Buscapé registrou uma queda 

no volume de atraso na entrega, chegando ao percentual médio de apenas 8% ao 

longo do ano, em relação a 2014. Porém, para garantir a entrega dentro do prazo 

prometido, o tempo médio anunciado pelas lojas aumentou. A figura abaixo 

representa melhor os dados informados. 

 

Figura 6 – Média no atraso das entregas 

 

Fonte: Relatório Webshoppers 33ª Edição – E-bit/Buscapé (2015) 

 

Uma das grandes vantagens do comércio eletrônico é o grande leque de 

opções de pagamento que as empresas disponibilizam aos consumidores. O grande 

destaque é a utilização do cartão de crédito como forma de pagamento. O Relatório 

Webshoppers 33ª Edição – E-bit/Buscapé (2015), faz um comparativo sobre os 

principais meios de pagamento mais utilizados pelos consumidores. 
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 Em 2014, 74,3% dos consumidores utilizavam cartão de crédito, 18,8% 

boleto bancário e 6,9% outros. Já em 2015, 73,5% utilizavam cartão de crédito, 

19,6% boleto bancário e 7% outros. Percebe-se então que se teve uma diminuição 

nos pagamentos realizados através de cartões de crédito e um aumento nos 

pagamentos realizados com boleto bancário ou outras formas, mas o cartão de 

crédito ainda é destaque nas transações. A figura abaixo traz os números da 

pesquisa. 

 

Figura 7 – Os meios de pagamentos mais utilizados 

 

Fonte: Relatório Webshoppers 33ª Edição – E-bit/Buscapé (2015) 

 

Apesar das várias vantagens oferecidas às organizações e seus clientes 

pelo e-commerce, seu uso ainda sofre muitas falhas. Para Limeira (2003, apud 

NAJIB 2011 pg. 590) já se pode perceber alguns riscos envolvidos na compra pela 

internet são cinco de naturezas: 

 Risco de tempo – Ocorre quando o consumidor percebe que vai 

perder tempo por dificuldades de navegação ou para encontrar o que precisa no site 

acessado. Ocorre também quando o consumidor não acredita que o tempo 

prometido para a entrega da compra seja cumprido. 

 Risco associado ao vendedor – Ocorre quando o consumidor teme 

que o site seja falso ou que a empresa vendedora não seja idônea. Esse risco fica 
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potencializado quando a empresa opera, exclusivamente, com loja virtual, não 

existindo uma loja física, ou mesmo um endereço físico, o consumidor possa 

recorrer em caso de problemas. 

 Risco de insegurança – Relacionado às possibilidades do 

consumidor ser vítima de crimes pelo acesso às suas informações pessoais por 

estranhos. 

 Risco associado à marca – Relacionada à possível má qualidade 

ou mau funcionamento do produto adquirido. 

 Risco de perda de privacidade – Associado ao mau uso das 

informações e dados do consumidor, inclusive disponibilizando-as, sem autorização, 

para terceiros. 

Além de vários benefícios que o comércio eletrônico oferece, existem ainda 

algumas desvantagens percebidas pelos consumidores:  

 Falta de um toque especial - O relacionamento humano é 

extremamente fundamental para a maioria das pessoas. O resultado das compras 

em lojas virtuais é um processo unilateral, onde os clientes estão praticamente 

sozinhos e não interagem fisicamente com ninguém, no máximo digitalmente.  

 Atrasos de Mercadorias - A grande maioria dos sites de comércio 

eletrônico oferece muito tempo para entregar os bens em suas mãos, na melhor das 

condições é o “amanhã”. Por exemplo, se você quiser comprar uma caneta para 

escrever algo agora, com certeza não poderemos comprá-la online, da mesma 

forma um doce que você quer comer agora, um livro para ler à noite. Existem as 

exceções que são os produtos digitais (e-books, games, músicas), neste caso a 

experiência é completa e perfeita. 

 Muitos Bens não Podem ser Comprados Online - Apesar de 

muitos itens estarem disponíveis para compra, ainda existem bens que não podem 

ser comprados online. A maioria deles está nas categorias “perecíveis” ou “frete 

desproporcional”.  

 Não Permitir Experimentação do Produto antes da Compra - 

Você não pode tocar o tecido da roupa que você quer comprar. Você não pode 

verificar o quanto o sapato se ajusta aos seus pés. Você não pode "testar" o perfume 

que você deseja comprar. Comércio eletrônico não permite isso. 
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 Qualquer um Pode Criar um Site de Comércio Eletrônico - 

Vivemos em uma época em que os prestadores de plataformas de loja virtuais 

conferem a capacidade de criar uma loja dentro de minutos. É possível criar uma 

loja básica em menos de 10 minutos. Porém, se é possível criar uma loja, como 

saberemos que a loja que estamos comprando é genuína? As baixas barreiras para 

entrada nos negócios virtuais podem ser uma grande atração para os aspirantes 

empreendedores. Entretanto, para o comprador, a confiabilidade pode ser um 

problema. Isso pode levar os clientes a restringir suas compras on-line para sites de 

comércio eletrônico famoso. (AZEVEDO, 2012), 

O Relatório Webshoppers 33ª Edição - bit/Buscapé (2015) revela que umas 

das principais desvantagens da compra on-line é o fato do consumidor não ver o 

produto antes da compra como segue a figura abaixo: 

 

Figura 8 – Fatores desagradáveis no momento da compra 

 

Fonte: Relatório Webshoppers 33ª Edição – E-bit/Buscapé (2015) 

 

De acordo com o SEBRAE (2012), o comércio eletrônico tornou-se uma 

realidade sem volta. No entanto, ainda requer muitos avanços, principalmente nos 

quesitos de segurança e experimentação. Para muitos produtos, o consumidor ainda 

prefere ir à loja, pois há uma necessidade de experimentar, tocar e cheirar, que só a 

presença física permite assegurar o seu desejo de compra. 
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1.6.  A SEGURANÇA NO COMÉRCIO ELETRÔNICO 

 

A Internet é um ambiente em que todos têm livre acesso, mas a 

familiarização dos consumidores com esta ferramenta ainda é muito recente e várias 

pessoas desconhecem os aspectos relacionados com a segurança nas transações. 

Um dos grandes entraves para o crescimento da Internet como canal de 

compras é o risco percebido. Para (Corso, Silva e Tortato, 2012), alguns atributos 

inerentes à Internet contribuem para a percepção de risco. Os autores afirmam que: 

[...] A inexistência de um interlocutor para sanar as dúvidas ou orientar o 
comportamento do consumidor, a impossibilidade de o consumidor 
inspecionar fisicamente inspecionar fisicamente o produto a ser adquirido e 
a necessidade de confiança no varejista de que a mercadoria será entregue 
conforme solicitado; a dificuldade de diferenciação entre negócios legítimos 
e ilegais na rede; a falta de uma sólida legislação da proteção ao 
consumidor; bem como o temor da perda de privacidade, do furto do 
número do cartão de crédito, do tempo gasto na procura dos produtos por 
questões técnicas ou por problemas com a entrega do que foi 
encomendado (SILVA, CORSO e TORTATO, 2012, p. 255-256 apud 
HERNANDES,2002; ALVARES, 2004; KOVACS e BARBOSA, 2005). 

 

De acordo com Cobra (2009), a garantia de entrega dos produtos adquiridos 

e o sigilo das informações financeiras fornecidas são os aspectos mais importantes 

que preocupam tanto as empresas quanto aos usuários. Contudo, a entrega dos 

produtos adquiridos é um quesito que traz uma preocupação maior para os 

consumidores, chegando a ser até maior do que os meios de pagamento. 

[...] No Brasil, as pessoas ainda são muito relutantes na utilização do 
comércio eletrônico. O principal motivo é não terem confiança em 
disponibilizar seus dados, sejam eles: endereço, CPF e número de cartões 
de crédito, em um ambiente que ainda não se mostrou totalmente seguros 
(COBRA, 2009, p.421). 

Segundo Turchi (2012), as fraudes é o fator mais preocupante quando se 

refere às compras online: 

[...] Os comerciantes no mundo físico já lidam com fraudes no seu dia a dia, 
tais como cheque e cartões de crédito roubados, cheques sem fundo, 
cheques sem fundo, cheques com valores adulterados etc. No caso do 
comércio virtual, somam-se a esses riscos alguns outros, porque não há 
como ter certeza sobre a identidade do comprador e a veracidade das 
informações fornecidas. Este é o tipo de fraude mais comum, ou seja, a 
compra de um bem ou serviço através de um meio de pagamento 
(principalmente cartões de crédito) fraudulento. (TURCHI, 2012, p.30). 
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De acordo com Cobra (2009), para minimizar a insegurança dos 

consumidores em relação às compras online, o usuário precisa observar alguns 

cuidados: 

 Procurar comprar em lojas que tenha uma imagem e marca 

reconhecida no mercado; 

 Somente comprar em lojas que possuam o sinal de um cadeado 

fechado ao pé da página (isso significa que o site contém recursos de encriptação13 

de dados); 

 Pagar através de boleto bancário, depósito identificado ou 

fornecendo número do cartão de crédito via telefone (quando estas alternativas 

estiverem disponíveis); 

 Fazer compras pequenas no início de maneira a “testar” a loja; 

 Procurar recomendação de pessoas que já tenham comprado no 

site. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
13

Na rede de computadores, significa, codificação de segurança. 
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2. O COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 

 

Sabe-se que a todo o momento os consumidores estão buscando algo, tanto 

produtos quanto serviços, sendo assim, eles tomam várias decisões em relação às 

suas aquisições. Alguns fatores são levados em consideração no que se refere ao 

comportamento de compra dos consumidores, são eles: Fatores culturais, sociais, 

pessoais e psicológicos. 

 

2.1. FATORES CULTURAIS 

 

A cultura para Kotler e Keller (2006), é a característica principal em relação 

ao comportamento e aos desejos de um indivíduo, pois com o passar do tempo a 

pessoa adquire valores, percepções, preferências e comportamentos de sua família 

e de outras instituições.  

Cobra (2009) por sua vez, também traz a cultura como a principal 

determinante do comportamento e desejos da pessoa, pois conforme uma criança 

cresce, ela adquire por meio da vivência, determinados valores, percepções, define 

suas preferências e o seu comportamento é moldado com base no seu aprendizado. 

Para Honorato (2004, p. 126), “Os valores culturais pressionam o indivíduo 

consciente ou inconscientemente a comportar-se de maneira aceita pela sociedade”. 

[...] É fundamental, para o nosso entendimento sobre as influências, 
considerarmos que o universo cultural está em constante evolução. Isso 
significa que as novas tecnologias e as mudanças nos costumes causam 
impacto direto sobre os valores dos indivíduos. Ou seja: é por meio da 
cultura que são ditados os padrões de comportamento (PAIXÃO, 2012, 
p.24). 

A partir da cultura, desenvolvem-se produtos e serviços de acordo com as 

necessidades dos consumidores. Dentro de cada cultura existem diversos grupos de 

pessoas que de acordo com as suas nacionalidades, religiões, grupos raciais e 

geográficos, compartilham valores com base nas circunstâncias e na experiência de 

vida. Isso se justifica, pois, toda cultura abriga subculturas (Kotler e Armstrong, 

2007).  

O Comportamento do consumidor brasileiro tem tido uma grande influência 

das subculturas. Cobra (2009) afirma que: 
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[...] As subculturas negras e indígenas, por exemplo, introduziram uma série 
de hábitos de alimentos, de arte, de música, de costumes etc. A subcultura 
do colonizador português legou-nos a sua cozinha, sua arte, seus hábitos 
de consumo e uma série de comportamentos hoje arraigados no brasileiro. 
A subcultura de imigrantes também faz parte dos hábitos brasileiros. A 
presença do holandês no Nordeste, do alemão no Sul, influiu em todo o 
processo da arte, da música, dos negócios etc. (COBRA, 2009, p.66). 

As classes sociais em que os indivíduos pertencem, também está 

relacionada a forma de como os consumidores se comportam no momento da 

compra. Para Kotler e Armstrong (2007, p.115) “Classes sociais são divisões de uma 

sociedade relativamente permanentes e ordenadas cujos membros compartilham 

valores, interesses e comportamentos similares”. Kotler e Keller (2006, p. 176) 

definem classes sociais como “divisões relativamente homogêneas e duradouras de 

uma sociedade, que são hierarquicamente ordenadas e cujos integrantes possuem 

valores, interesses e comportamentos similares”. 

Segundo Cobra (2009, p. 86) “Os padrões de consumo são típicos das 

classes sociais das pessoas. O que fica bem ou não consumir é uma regra 

silenciosa da sociedade em que as pessoas transitam”. 

 

2.2. FATORES SOCIAIS 

 

As influências sociais são aquelas que atuam sobre o indivíduo fazendo com 

que ele tenha um comportamento determinado de acordo com o convencional para 

aquele grupo social. O comportamento do consumidor é influenciado por vários 

fatores sociais, como a família, amigos, status e papéis sociais. 

Para Kotler e Armstrong (2007) o comportamento de uma pessoa é 

influenciado por grupos que exercem certa influência sobre uma pessoa, dos quais 

ela faz parte, sendo os grupos de associação e muitas vezes também essas 

influências veem dos grupos de referência, aos quais não pertencem. 

[...] Os profissionais de marketing tentam identificar os grupos de referência 
de seus mercado-alvo. Esses grupos submetem as pessoas a novos 
comportamentos e estilos de vida, influenciam suas atitudes pessoais e sua 
autoimagem e criam pressões de adaptação que podem afetar suas 
escolhas em relação a marcas e produtos. Essa influência tende a ser mais 
forte quando o produto é visível para as pessoas que o comprador respeita. 
(KOTLER E ARMSTRONG, 2007, p. 116) 
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As redes sociais também têm influência sobre o consumidor. Kotler e 

Armstrong (2007) afirmam que essas redes geram tendências criando imensas 

ondas de interesse em produtos específicos. As redes sociais proporcionam aos 

anunciantes um público alvo enorme, atualizam a velha mídia com o trabalho 

voluntário de amadores e geram, sem esforços algum, dados mais detalhados para 

os profissionais de marketing.  

Se os clientes estiverem satisfeitos, as redes poderão ajudar a criar uma 

fidelidade fanática; se não, elas ampliarão qualquer reclamação até que possa ser 

feito algo a respeito. As redes sociais proporcionam um canal autêntico e direto de 

comunicação entre os membros muito mais confiável. 

Ainda segundo Kotler e Armstrong (2007) os membros da família também 

influenciam bastante no comportamento do consumidor. O envolvimento marido-

mulher varia bastante de acordo com a categoria de produto e o estágio no processo 

de compra, pois esses mudam com a evolução do estilo de vida do consumidor, 

podendo também as crianças exercer uma importante influência nas decisões de 

compra da família. 

[...] Atualmente, as empresas estão mais propensas a usar a internet para 
mostrar seus produtos às crianças e lhes pedir informações de marketing. 
Afinal, milhões de crianças e jovens menor de 17 anos estão online. Para se 
conectar a eles, as empresas oferecem brindes em troca de informações 
pessoais. Muitas delas, inclusive têm recebido críticas por usar essa tática e 
por não diferenciar claramente anúncios de jogos ou passatempos. 
(KOTLER E KELLER, 2006 p. 179) 

Um estudo recente revelou que as crianças influenciam significativamente as 

decisões familiares sobre os destinos de viagens de férias e os carros e telefones 

comprados. Como resultado, os fabricantes de automóveis, restaurantes, 

operadoras de telefone, agências de viagens e empresas relacionadas ao turismo 

hoje transmitem anúncios em canais como o Cartoon Network e o Toon Disney. 

(KOTLER E ARMSTRONG, 2007). 

Segundo Kotler e Armstrong (2007) as pessoas escolhem os produtos 

apropriados para seus papéis e seus status. Pensamos como exemplo nos vários 

papéis de uma mãe e seu status. Em seu trabalho, ela exerce o papel de gerente de 

marca, em sua família, ela exerce o papel de esposa e mãe, e, em seus eventos 

esportivos favoritos, ela exerce o papel de grande fã. Como gerente de marca, ela 

comprará o tipo de roupa que reflita seu papel e status em seu trabalho.  
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[...] Os padrões de consumo são típicos das classes sociais das pessoas. O 
que fica bem ou não consumir é uma regra silenciosa da sociedade em que 
as pessoas transmitam. Uma pessoa pobre deve exibir riqueza mesmo se 
isso for possível. Já as pessoas de classe social mais elevada, mesmo 
quando sem dinheiro, não podendo perder o “estilo de vida” e assim 
consomem determinados produtos de grife, mesmo quando não podem. 
(COBRA, 2009 p. 86) 

De acordo com Pinheiro e Gullo (2011) a pessoa sofre forte influência dos 

grupos sociais como família e parentes, amigos, vizinhos, colegas de estudo ou de 

trabalho, grupos religiosos, associações e sindicatos de classe, formadores de 

opinião, veículos de comunicação, instituições de ensino, governo (políticos) e vários 

outros. 

 

2.3. FATORES PESSOAIS 

 

Na hora da compra o consumidor é influenciado por vários motivos e um 

deles são as características pessoais. Buscar entender o perfil e o comportamento 

do consumidor gera à empresa importante informações para o comercio eletrônico. 

Na hora de definir seus mercados-alvos, os empresários ou profissionais de 

marketing leva em conta o estágio no ciclo de vida e desenvolve produtos e planos 

de marketing apropriados para cada estágio (KOTLER E ARMSTRONG, 2007). 

Já para Cobra (2009) a idade do consumidor exerce forte influência no tipo 

de consumo: 

 Para teenager14 e crianças entre 2 anos a 13 anos tem uma certa 

preferência com relação a roupas, brinquedos, sons, CDs e o volume de compra 

desse segmento de mercado e considerável. 

 Na faixa de 14 a 24 anos os jovens estão fazendo a sua carreira 

escolar até completar a faculdade nesse período, eles consomem mais livros, 

carros, roupas, CDs, sons, alimentos tipo fast-food, etc. 

 Já na fase adulta o consumidor busca alimentos, roupas, carros, 

produtos de higiene e limpeza, aparelhos de som, eletrodoméstico, eletrônicos, 

lazer de fim de semana e férias, etc. 

                                                             
14

 Jovens que estão no período da adolescência. 
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A profissão do consumidor afeta os bens e os serviços na hora que ele ai 

adquirir, os trabalhadores braçais tendem a adquirir roupas de trabalho mais 

simples, já os executivos compram mais ternos (KOTLER E ARMSTRONG, 2007) 

 

2.4.  FATORES ECONÔMICOS  

 

Para Cobra (2009) a Economia envolve fatores como nível de emprego, 

salários, taxa de juros, taxa de cambio, e ainda agrega a renda e a poupança, a 

economia nacional estimula ou limita as compras dos consumidores e dos setores 

de negócios. 

“Se os indicadores econômicos apontam para uma recessão, os 

profissionais de marketing podem tomar providências para reformular, reposicionar e 

reestudar os preços de seus produtos, e assim continuar a oferecer valor aos 

clientes-alvos”. (KOTLER E KELLER, 2006 p. 180) 

Em tempos de inflação acelerado, os consumidores tendem a consumir bem 

mais, para adiantar-se de eventuais altas de preços excessivo, que em períodos de 

juros altos e inflação baixa o consumo se torna mais regulado (COBRA, 2009). 

 

3.5. ESTILO DE VIDA  

 

Segundo Kotler e Armstrong (2007) pessoas com mesma subcultura e 

ocupação e da mesma classe social podem ter estilos de vida mais diferentes. Os 

autores ainda afirmam que Estilo de Vida é o padrão de vida de uma pessoa 

expresso na sua psicografia. 

As empresas buscam estabelecer uma ligação entre seus produtos e os 

grupos de estilo de vida. (KOTLER E KELLER, 2006) 

O estilo de vida do consumidor afeta diretamente na hora da compra, pois o 

estilo de vida não envolve apenas a classe social ou a personalidade da pessoa, vai 

além disso, ele descreve todo um padrão e ação e interação com o mundo (Kotler e 

Armstrong, 2007). 
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Cada consumidor possui uma personalidade distinta, para Kotler (1998) a 

personalidade pode ser um meio útil para analisar o comportamento do consumidor, 

contanto que os de personalidade possam ser classificados e que existem 

correlações fortes entre certos tipos de personalidades e escolhas de produto ou 

marca.  

 

2.6. FATORES PSICOLÓGICOS 

 

As escolhas de compra das pessoas são visto através de suas 

necessidades, conforme a tomada das decisões baseadas na satisfação das 

mesmas. Elas demonstram que precisam de reconhecimento, integração e valor 

perante a sua necessidade. 

A decisão de compra é tomada por um consumidor quando este desenvolve 

os estados de possuir uma necessidade, ter consciência, conhecimento, desejo e ter 

uma decisão por determinado produto. Essa necessidade passa a ser o motivo 

quando atinge a intensidade da qual almeja alcançar. Com isso, existem fatores 

psicológicos que influenciam no comportamento de compra dos consumidores, são 

eles: motivação, percepção, aprendizagem, crenças e atitudes. 

 

2.6.1.  Motivação 
 

Segundo Kotler e Armstrong (2007), uma pessoa tem inúmeras 

necessidades em determinados momentos, podendo ser elas biológicas, de estados 

físicos, como a fome, a sede ou então desconforto. Existem também as 

necessidades psicológicas, estas são causadas pela necessidade de 

reconhecimento, estima ou integração. Essa necessidade se torna um motivo 

quando alcança um determinado nível de intensidade. 

Existem três teorias mais relevantes sobre a motivação humana, a teoria de 

Sigmund Freud, Abraham Maslow e Frederick Herzberg que trazem implicações bem 

distintas quanto a análise do consumidor e a estratégia de marketing. 
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Segundo Kotler e Keller (2006), a teoria de Freud afirma que as forças 

psicológicas que formam o comportamento humano são basicamente inconscientes, 

nem mesmo o indivíduo consegue entender completamente suas próprias 

motivações. Para Kotler e Armstrong (2007) as pessoas sufocam seus impulsos e 

consequentemente se tornam obsessivas por determinada compra, levando até em 

últimos casos, as psicoses. Assim as pesquisas realizadas baseadas na teoria de 

Freud têm levado aos consumidores a encontrar as motivações escondidas e que 

geralmente não conseguem explicar porque agem dessa maneira, querendo sempre 

impressionar os outros quanto a sua conquista. 

Para Kotler e Keller (2006), a teoria de Maslow alega que, os indivíduos são 

motivados por necessidades especificas em determinados momentos de maneira 

hierárquica, da mais urgente para a menos urgente. Na ordem de importância, elas 

são necessidades fisiológicas, de segurança, sociais, de estima e auto realização. 

Uma pessoa tenta satisfazer os mais importantes primeiro. Quando a satisfaz, logo a 

próxima necessidade se torna mais importante, pode-se ver isso na pirâmide de 

Maslow. 

[...] Abraham Maslow queria explicar por que os indivíduos são motivados 
por necessidades específicas em determinados momentos. Por que uma 
pessoa emprega tempo e energia consideráveis em segurança pessoal e 
outra em conseguir uma opinião favorável dos outros? A resposta de 
Maslow é que as necessidades humanas são dispostas em uma hierarquia, 
da mais urgente para a menos urgente. Em ordem de importância, elas são 
necessidades fisiológicas, necessidades de segurança, necessidades 
sociais, necessidades de estima e necessidades de auto realização. As 
pessoas tentam satisfazer a própria necessidade mais importante [...] 
(KOTLER E KELLER, 2006, p.183). 

Figura 9 – Pirâmide das Necessidades de Maslow 

 

Fonte: Kotler e Keller (2012, p. 174) 



43 
 

Para Kotler e Keller (2006), Herzberg desenvolveu a teoria dos dois fatores, 

que são os insatisfatores e os satisfatores. A ausência de insatisfatores não é 

suficiente, pois o satisfatores devem estar presentes para motivar a compra. A teoria 

de Herzberg possui duas implicações, primeiro, os vendedores insatisfatores. 

Embora esses elementos não vendam um produto, podem evitar que ele seja 

vendido. Os fabricantes devem também identificar os satisfatores ou motivadores 

principais de compra no mercado e aplica-los em seus produtos. Os satisfatores 

fazem a diferença no que diz respeito às marcas que o consumidor comprará. 

 

2.6.2. Percepção 
 

A maneira como uma pessoa motivada reage, é influenciada pela percepção 

que ela identifica da situação. Para Kotler e Keller (2006), percepção é o processo 

por meio do qual alguém seleciona, organiza e interpreta as informações recebidas e 

cria uma imagem significativa do mundo. A percepção depende não apenas de 

estímulos físicos, mas também da relação desses estímulos com o ambiente e das 

condições internas da pessoa. 

Segundo Kotler e Armstrong (2007), estas percepções no marketing são 

mais importantes do que a realidade. As pessoas podem ter três percepções 

diferentes de um mesmo objeto, são elas: atenção seletiva, distorção seletiva, 

retenção seletiva.  

Ainda segundo os autores, quando o estímulo é por atenção seletiva, o 

intuito das pessoas é sempre descartar tudo aquilo que as deixam expostas quanto 

as informações. Significa que atrair a atenção do consumidor é o ponto primordial 

para os especialistas em marketing. 

Para Kotler e Keller (2006), distorção seletiva é a tendência de transformar a 

informação em significados pessoais de modo que se adapte a nossos 

prejulgamentos. Não há muito a fazer pelos profissionais quanto à esse processo 

perceptivo. A distorção seletiva tende a beneficiar as empresas com marcas fortes 

quando seus consumidores distorcem informações neutras ou ambíguas sobre a 

marca tornando-as mais positivas. 
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Quando é por retenção seletiva, os consumidores possuem sua preferência 

quanto a marcas, e acabam se esquecendo dos pontos positivos das demais marcas 

que não são desejadas por eles. Para explicar essas ações dos consumidores 

entram novamente os especialistas em marketing, que fazem uso da dramatização e 

da repetição quando aplicada em seu mercado, assim asseguram que a mensagem 

não será ignorada (KOTLER E ARMSTRONG, 2007). 

 

2.6.3. Aprendizagem 
 

Para Kotler e Keller (2006), A aprendizagem consiste nas mudanças do 

comportamento de um indivíduo decorrente da experiência. Grande parte dos 

comportamentos humanos são aprendidos e, os estudiosos da aprendizagem 

acreditam que ela nasceu da interação entre impulsos, estímulos, sinais, respostas e 

reforços.  

Ainda segundo os autores, o impulso é um forte estímulo interno que induz a 

ação. Sinais são estímulos menores que determinam quando, onde e como a 

pessoa reagirá. Estes impulsos geram a generalização, por exemplo, se um produto 

de determinada marca é bom, logo todos os produtos dessa determinada marca 

também serão de seu agrado. Em contra partida a isto, o estudo da aprendizagem 

identifica também a discriminação, onde a pessoa aprendeu a reconhecer diferenças 

em séries de estímulos semelhantes e, é capaz de alterar suas respostas conforme 

essas diferenças. 

[...] A teoria da aprendizagem ensina aos profissionais de marketing que 
eles podem criar demanda para um produto associando-o a fortes impulsos, 
usando sinais motivadores e fornecendo reforços positivos. Uma nova 
empresa pode entrar no mercado apelando para os mesmos impulsos 
usados pelos concorrentes e fornecendo configurações de sinais 
semelhantes, pois os compradores tem maior possibilidade de transferir 
fidelidade a marcas semelhantes (generalização). Ou então a empresa pode 
projetar sua marca de maneira que invoque uma série de impulsos 
diferentes e ofereça fortes sinais para a mudança (discriminação). (KOTLER 
E KELLER, 2006, p.186). 
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2.6.4. Crenças e atitudes 
 

Segundo Kotler e Armstrong (2007), por meio do comportamento de compra 

as pessoas adquirem crenças e atitudes. Essas crenças descreve o pensamento 

que certa pessoa tem sobre algo, sendo baseado na opinião, conhecimento e 

podendo ainda ser acompanhadas de uma parte emocional. Se as pessoas 

possuem algumas crenças com relação a compra de determinado produto ou 

serviço, os profissionais de marketing devem buscar atingi-las através desses 

pontos, pois sempre prevalece e afetam a decisão de compra. Ainda segundo os 

autores as atitudes estão relacionadas à religião, política, roupas, música, comida e 

quase todo o resto. 

[...] A atitude compreende as avaliações, os sentimentos e as tendências 
relativamente coerentes de uma pessoa quanto a um objeto ou a uma ideia. 
As atitudes faz com que as pessoas gostem ou não das coisas e se 
aproximem ou se distanciem delas. (KOTLER E ARMSTRONG, 2007, 
p.124) 

 

Há muitas forças que agem sobre o comportamento de compra de um 

consumidor sendo as psicológicas muito influentes nas tomadas de decisões. 
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3. A SATISFAÇÃO DO CONSUMIDOR 

 

Para Blackwell, Miniard e Engel (2011), o motivo mais óbvio para que as 

empresas se preocupem com a satisfação de seus clientes, é pelo fato de que isto 

pode determinar se ele vai ou não comprar produtos em sua empresa novamente. 

Avaliações positivas pós-consumo são essenciais para manter os clientes, mas os 

que recebem avaliações negativas de seus produtos dificilmente comprarão 

novamente naquela empresa. 

[...] As experiências de consumo negativas não só reduzem as chances de 

compras repetidas, como também levam os consumidores a fazer 

comentários pouco lisonjeiros quando discutem suas experiências com 

outros. Os consumidores não-satisfeitos muitas vezes fazem questão de 

dividir suas experiências negativas, até mesmo com estranhos 

(BLACKWELL, MINIARD E ENGEL, 2011, p.180). 

Mesmo que a experiência de consumo seja positiva, isso não garante a 

fidelidade do cliente, pois a relação entre satisfazer o consumidor e mantê-lo não é 

perfeita. A garantia de que os consumidores permanecerão fiéis depende do nível de 

satisfação, por esta razão, as empresas devem se esforçar ao máximo para buscar o 

total encantamento dos consumidores (BLACKWELL, MINIARD E ENGEL, 2011). 

Na visão de Cobra (2009), para levar o cliente ao encantamento, não basta 

apenas oferecer benefícios financeiros, segundo Berry e Parasuraman, é importante 

oferecer também outros dois benefícios: sociais e estruturais. Um benefício social, 

como participar de clubes de clientes ou um comitê de clientes, isto cria vínculo 

social com a empresa, se sentindo um integrante dela. Quando a empresa 

disponibiliza equipamentos diferenciados, cria com isto vínculos funcionais 

importantes. Os benefícios financeiros nem sempre são bem compreendidos e 

valorizados pelos clientes. 

Para Karsaklian (2001), o mundo do comércio eletrônico, não basta apenas 

atrair os clientes, é preciso também saber mantê-los no site, criando ocasiões de 

retorno. Ainda segundo a autora, estimular os clientes a entrar na era da Internet, a 

navegar e a fazer compras é também uma forma de ganhar confiança e criar o 

hábito de comprar pela Internet. 

Para avaliar o índice de satisfação dos consumidores com o comércio 
eletrônico a E-bit/Buscapé utiliza a ferramenta (NPS). 



47 
 

O Net Promoter Score (NPS) é um indicador que mensura a 
satisfação e a fidelização dos clientes. No balanço geral no 
ano, o NPS apresentou o melhor resultado, desde que a E-
bit/Buscapé começou a aplicar esta metodologia, em 2013 
(RELATÓRIO WEBSHOPPERS 33ª EDIÇÃO – E-
BIT/BUSCAPÉ 2015, p.34). 

 

Através desta ferramenta obteve-se os índices de satisfação apresentados 

pela figura a seguir:  

 

Figura 10 – Índice de satisfação dos e-consumidores 

 

Fonte: Relatório Webshoppers 33ª Edição – E-bit/Buscapé (2015) 
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4. O PROCESSO DECISÓRIO DE COMPRA 

 

Após visualizar os fatores que interferem no comportamento do consumidor, 

se faz necessária uma análise sobre os fatores que influenciam no processo de 

decisão de compra.  

Cobra (2009, p.94), afirma que “o ser humano tem necessidades e desejos 

de um lado e recursos disponíveis do outro – desejos e necessidades são amplos, e 

recursos, via de regra, não são”. Para Blackwell, Miniard e Engel (2011), é 

impossível que o consumidor efetive uma compra, sem que haja um problema, uma 

necessidade ou um desejo. A seguir, uma descrição dos principais estágios do 

processo decisório de compra. 

 

4.1. RECONHECIMENTO DE UM PROBLEMA 

 

O homem é estimulado à distinguir os problemas que o afligem e estes 

estímulos são provenientes de natureza interna ou externas. Vários são os 

problemas que surgem na vida dos consumidores, sendo que alguns requerem uma 

solução mais urgente e outros não, mas eles sempre são obrigados a tomar 

decisões em relação à uma compra, sejam elas acertadas ou não (COBRA, 2009). 

Na visão de Kotler e Armstrong (2007, p. 127),  

[...] A necessidade pode ser acondicionada por estímulos 
internos quando uma das necessidades normais da pessoa – 
fome, sede, sexo – atinge um nível alto o suficiente para se 
tornar um impulso. A necessidade pode ser também fruto de 
estímulos externos. Por exemplo, um anúncio de propaganda 
ou uma conversa com um amigo podem fazer com que você 
comece a pensar em comprar um carro novo. 

Blackwell, Miniard e Engel (2011) trouxe uma nova abordagem sobre o 

assunto. Segundo eles, o reconhecimento do problema (necessidade) irá depender 

da discrepância que há entre o estado real, que é a situação real em que o 

consumidor se encontra e o estado desejado, que é a situação em que o consumidor 

deseja estar. O problema ou a necessidade só é reconhecido a partir do momento 

em que essa diferença alcança ou ultrapassa um determinado nível ou proporção 

mínima. De forma similar, os autores ainda discorrem que o reconhecimento de uma 
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necessidade, pode se dar pelo fato de o consumidor extinguir o seu estoque de 

determinado produto, onde o seu reconhecimento provém da antecipação de uma 

necessidade futura imediata que, resulta na alteração da situação corrente. 

 

4.2. BUSCA DE INFORMAÇÕES 

 

A partir do momento em que os consumidores reconhecem as suas 

necessidades, eles avançam para o próximo estágio que é a busca de informações 

a respeito dos produtos ou serviços que se desejam adquirir. 

Kotler e Armstrong (2007, p. 127) afirmam que.  

[...] Um consumidor interessado pode ou não buscar 
informações adicionais. Se seu impulso for forte e o produto 
que satisfaz sua necessidade estiver à mão, ele provavelmente 
o comprará. Caso contrário, poderá armazenar a sua 
necessidade na memória ou empreender uma busca por 
informações relacionadas a essa necessidade. 

Para Cobra (2009), é imprescindível que se faça a busca de informações 

para que se saiba como, onde e quando o problema será resolvido. Segundo o 

autor, as fontes de informações são de várias espécies, as de origens 

mercadológicas e de origens não mercadológicas. As informações de origens 

mercadológicas são as propagandas, os folhetos, sites da Web, displays15de loja e o 

próprio vendedor de uma loja. Já as de origens não mercadológicas pode-se citar 

como exemplo, os amigos e conhecidos e também, as experiências anteriores. 

A complexidade da busca de informações é um fator que chama a atenção. 

Para Blackwell, Miniard e Engel (2011, p. 77): 

[...] A extensão e a profundidade da busca é determinada por 
variáveis como personalidade, classe social, renda, tamanho 
da compra, experiências passadas, percepção da marca, e 
satisfação dos consumidores. Se estes estão encantados com 
a marca do produto que usam rotineiramente, deverão comprar 
novamente a marca adotando pouco ou nenhum 
comportamento de busca, tornando mais difícil aos produtos 
concorrentes obter alguma atenção. É por isso que que as 
empresas vitoriosas são grande prioridade a manter os 
consumidores satisfeitos. Quando os consumidores estão 
infelizes com seus produtos ou marcas, a busca se expande 
para incluir outras opções. 

                                                             
15

Mostruário destinado a atrair a atenção do comprador; 
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4.3. AVALIAÇÃO DAS ALTERNATIVAS 

 

Avaliação das alternativas, e a forma com que o consumidor vai avaliar o 

produto e processar as informações coletadas para chegar a escolha ideal da 

marca, os consumidores sempre avaliam as alternativas de compra dependendo das 

suas características pessoais e da situação especifica da compra, muitas das vezes 

os consumidores tomam decisões de compra sem consultar outras pessoas, outras 

vezes, consultam amigos ou familiares, guias de compra ou vendedores para obter 

um conselho e facilitar na decisão (KOTLER E ARMSTRONG 2007). 

Segundo Blackwell, Miniard e Engel (2011) em um processo de avaliação de 

alternativas o consumidor procura responder alguns questões como: “Quais são as 

minhas opções?” e “Qual a melhor entre elas?”, buscam comparar sobre diferentes 

produtos e marcas com o que se consideram mais importantes e começam a 

reduzir-se o campo de alternativas antes de resolver finalizar uma compra. Os 

autores ainda relatam que os consumidores são influenciados tanto por diferenças 

individuais quanto por variáveis ambientais, normalmente ainda também se 

monitoram atributos tais como tamanho, preço, quantidade e qualidade, se acaso 

surgir alterações nesses atributos pode afetar as escolhas de suas compras. 

 

4.4. DECISÃO DE COMPRA 

 

Segundo Kotler e Armstrong (2007), o consumidor sempre terá preferência 

em comprar uma marca favorita, podendo surgir na hora da decisão de compra dois 

fatores importantes, a intenção de compra e a decisão de compra, o primeiro fator 

consiste na atitude dos outros, o segundo fator envolve situações inesperadas. Uma 

pessoa pode formar um plano de compra com base em fatores como renda 

esperada, preço esperado e benefícios esperados do produto, nesse meio tempo 

podem surgir situações inesperadas que podem mudar a intenção de compra, por 

exemplo, a economia pode entrar em crises, entre outras coisas. Sendo assim, nem 

sempre as preferências do consumidor ou até mesmo as intenções de compra 

resultam em uma escolha de compra. 
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Ao analisar todas as alternativas, o consumidor chega ao momento de 

escolher o melhor produto ou serviço e efetuar a compra, porém na hora real de 

efetuar a compra vêm na cabeça as objeções: custo elevado, demora na entrega, o 

produto concorrente e mais bonito, são essas objeções desde a sincera até a 

insincera que característica a dúvida e a incerteza de realmente finalizar a compra 

(COBRA 2009). 

 

4.5. EXPERIÊNCIA PÓS-COMPRA 

 

Segundo Cobra (2009), o processo de decisão de compra não se finaliza ao 

realizar uma compra, a experiência após a compra e o uso do produto proporciona 

elementos que provavelmente serão utilizados em futuras compras do consumidor, 

com a satisfação do cliente o produto ou serviço pode se tornar um campeão de 

vendas, porém com o desapontamento dos mesmos podem tornar invendáveis.  

[...] No processo de decisão de compra do consumidor é a avaliação pós-
consumo, na qual os consumidores experienciam a sensação de satisfação 
ou insatisfação. A satisfação acontece quando a performance percebida 
confirma as expectativas dos consumidores; quando experiência e 
performance frustram expectativas, a insatisfação ocorre. Os resultados são 
significantes porque os consumidores guardam suas avaliações na memória 
e se referem a elas em decisões futuras (COBRA, 2009, p. 83). 

 

Sempre ao realizar uma compra o consumidor ficará satisfeito ou insatisfeito, 

com isso, se inicia um comportamento pós-compra, que e muito importante para o 

profissional, se o produto não atende as expectativas, o consumidor não efetuará a 

compra de novo, pois vai estar desapontado com o produto, porém se o produto 

atende as expectativas ele fica satisfeito e se ultrapassa as expectativas, ele fica 

encantado (KOTLER E ARMSTRONG, 2007). 
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5. METODOLOGIA 

 

 Para a confecção deste trabalho, procurou-se identificar a percepção dos 

consumidores anapolinos a respeito do comércio eletrônico. “Método é o conjunto 

das atividades sistemáticas e racionais que, com maior segurança e economia, 

permite alcançar o objetivo – conhecimentos válidos e verdadeiros – traçando o 

caminho a ser seguido, detectando erros e auxiliando as decisões do cientista.” 

(MARCONI E LAKATOS, 2010 p.65). 

 

5.1. TIPO DE PESQUISA 

 

 Para a elaboração do presente trabalho, utilizou-se quanto ao caminho, o 

método indutivo que de acordo com Marconi e Lakatos (2010), os resultados se 

baseiam em premissas indutivas, uma vez que indução é o processo mental que traz 

uma verdade geral ou universal, utilizando-se de informações que não constam nos 

dados examinados. 

Para se ter uma clara visão da percepção dos consumidores anapolinos a 

respeito do comércio eletrônico, a pesquisa foi de natureza básica, pois objetiva 

gerar conhecimentos novos e, teve objetivo exploratório. Marconi e Lakatos (2010) 

trata esse tipo de pesquisa como empírica, onde o objetivo é formular questões ou 

problemas com a finalidade de desenvolver hipóteses, aumentar a familiaridade do 

pesquisador com o ambiente, fato ou fenômeno, para que se possa realizar uma 

pesquisa futura mais precisa modificar ou clarificar conceitos. A pesquisa teve uma 

forma de abordagem quantitativa, pois pôde-se traduzir as opiniões coletadas em 

números, dos quais foram classificados e analisados. 

 

5.3.  UNIVERSO DA AMOSTRA 

 

A pesquisa foi aplicada para 601 entrevistados, esses dados foram 

coletados no município de Anápolis em diversos locais de grande circulação de 

pessoas, tais como o Brasil Park Shopping, Anashopping, Terminal Urbano de 
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Anápolis, Parque Ipiranga, Faculdade UEG Jundiaí, Faculdade Católica de Anápolis, 

o período de realização da pesquisa deu-se entre 01 de Setembro de 2015 à 30 de 

Setembro de 2015, a aplicação do questionário serviu para identificar o perfil 

socioeconômico, e captar informações sobre a percepção do consumidor anapolino 

em relação ao comércio eletrônico, segundo Vieria (2009 pág. 116) “a população ou 

universo é o conjunto de unidades sobre o qual desejamos obter informações”. 

Utilizando a fórmula de cálculo de amostra infinita, com nível de confiança em 95%, 

erro máximo desejado de 4% e com uma projeção estimada de 400.000 habitantes. 

 

5.4. COLETA DE DADOS 

 

Na realização da pesquisa, foram aplicados questionários, abordando o tema 

o Comércio Eletrônico na cidade de Anápolis, buscando analisar o perfil do 

consumidor na cidade de Anápolis que efetua compras pelo comércio eletrônico, 

segundo Gil (2010) uma pesquisa se desenvolve com a utilização de alguns fatores, 

tais como, o conhecimento disponível, e a utilização de cuidados de métodos, 

técnicas e outros procedimentos científicos, a pesquisa se evolui em um processo 

que envolve inúmeras etapas, desde a formulação do problema até uma 

apresentação satisfatória dos resultados. 

 Um questionário é um objeto de pesquisa constituído por várias questões 

sobre um determinado tema, é exposto aos participantes da pesquisa, chamados 

respondentes, para que possam responder as questões solicitadas no questionário e 

entregar ao entrevistador, sendo assim as respostas obtidas são transformadas em 

estatísticas (VIEIRA 2009). 

 Esse foi o instrumento utilizado para coleta de dados sendo que o 

questionário foi constituído por 4 perguntas de ordem socioeconômica (sexo, idade, 

nível de instrução e renda familiar) e 9 perguntas de múltipla escolha com o objeto 

de captar informações sobre a percepção do consumidor anapolino em relação ao 

comércio eletrônico. 

No desenvolvimento do estudo foram feitas também pesquisas bibliográficas 

de materiais já publicados, para auxiliar no aprimoramento do tema pesquisado 

como livros e artigos científicos. 
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5.5. TRATAMENTOS DE DADOS 

 

Após a coleta de todos os dados necessários para realização da pesquisa, 

todas as informações foram reunidas para facilitar na tabulação, os dados da 

pesquisa foram obtidos de forma quantitativa, e transformados em dados 

estatísticos. Após a computação dos dados de maneira adequada, foram 

apresentados em forma de gráficos aplicados em planilhas do Microsoft Office Excel 

2013 sendo um programa de computador. Depois de todos esses processos ocorreu 

a interpretação dos dados colhidos, onde se estabeleceu uma ligação entre os 

dados obtidos com os dados já conhecidos, que foram decorrentes de teorias de 

diversos autores ou de estudos já realizados. 

 

5.6. LIMITAÇÕES DO MÉTODO 

 

Na realização da pesquisa ocorreram algumas limitações não favoráveis na 

coleta de dados, conforme relacionados abaixo: 

 Em realizar a pesquisa pela quantidade de anapolinos ou por um período 

predeterminado. 

 Limitação de autorização ao realizar a pesquisa no Brasil Park shopping. 

 Boa parte das pessoas que foram convidadas a participar da pesquisa, se 

recusou a participar. 

 Probabilidade de dados serem fornecidos incorretos por parte dos 

entrevistados, visto que pessoas podem mentir ou omitir informações. 

 Ao tabular as informações colhidas do questionário, houve dúvidas em qual 

forma transcrever para tabelas. 

 Dificuldade de aplicação do questionário, visto que o tempo de preenchimento 

foi curto, sendo que os locais de aplicação eram onde o entrevistado estava 

realizando alguma atividade, onde o mesmo teve que parar para realizar o 

preenchimento do questionário. 
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6. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Gráfico 1 – Motivos impulsionadores

 

Fonte: Próprios autores 

 

O gráfico 1 teve o seguinte questionamento: Quais os motivos que lhe 

impulsionaram a primeira compra online? A pesquisa revela que 20,5% dos 

anapolinos compreendem que o principal quesito motivador da primeira compra, foi 

a facilidade na comparação de preços que permite uma compra mais vantajosa. 

Para explicar essa percepção dos consumidores, pode-se levar em consideração 

uma pesquisa realizada por Silva e Azevedo (2015). Os autores detectaram que 

77% dos entrevistados foram influenciados pelo preço, pois geralmente tende a ser 

mais acessível do que em lojas físicas. 

A percepção da facilidade na comparação de preços pôde ainda ser 

confirmada por um estudo realizado pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil (2014), 
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onde foi detectado que o uso das tecnologias da informação e comunicação 

relacionadas com a compra online ajuda os consumidores na comparação de preços 

permitindo uma compra proveitosa. 

             A mesma pesquisa diz também que ao se fazer compras online terão um 

acesso ao conhecimento de uma maior variedade de produtos, permitindo assim ao 

consumidor comprar em horários acessíveis e receber os produtos em casa. A 

pesquisa aplicada aos consumidores anapolinos indica que 12,5% dos entrevistados 

disseram que realizam compras online pela comodidade de receber os produtos em 

casa. 

Najib (2011) cita alguns benefícios que são procurados pelo consumidor na 

compra eletrônica, sendo um deles a economia de tempo, esforço e dinheiro, ou 

seja, o consumidor busca sempre o máximo de benefício. Ao realizar as compras em 

casa, elas podem ser realizadas a qualquer momento fazendo permitindo assim uma 

boa economia de tempo e com um esforço mínimo. A visão do autor vai de encontro 

com a visão de 21% dos anapolinos, que viram como fator impulsionador a 

comodidade de realizar as compras em casa. 

             De acordo com o Relatório Webshoppers – 33 edição – E-bit/Buscapé 

(2015), uma das grandes vantagens do comércio eletrônico é o grande leque de 

opções de pagamento que as empresas disponibilizam aos consumidores, a 

principal opção, o cartão de crédito. Quando se trata desta opção, a pesquisa revela 

que 12,5% dos anapolinos entrevistados acreditam que esse seja o principal motivo 

pelo qual fazem compras pela internet. 

 Outros 13,5% dos entrevistados relataram que foram influenciados por 

anúncios em redes sociais, TV, revistas, jornais ou panfletos. Sabe-se que nos dias 

de hoje as redes sociais têm um enorme poder para influenciar os consumidores, 

uma vez que, são raras as pessoas que não obtém uma conta em uma rede social. 

Kotler e Armstrong (2007) explicam essa realidade dizendo que as redes geram 

tendências criando imensas ondas de interesse em produtos específicos. Os autores 

ainda afirmam que as empresas podem utilizar diversas ferramentas para fazerem 

com que a sua marca fique conhecida pelos consumidores. Um dos exemplos são 

anúncios on-line, onde as empresas têm seus banners divulgados em diversos sites.  
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O índice de 12,5% dos anapolinos entrevistados relataram que foram 

impulsionados a realizar a sua primeira compra no comércio eletrônico por indicação 

de amigos e familiares. Para Kotler e Armstrong (2007), isso pode ser explicado pelo 

fato do comportamento das pessoas serem influenciados por grupos que exercem 

certa influência sobre uma pessoa, dos quais ela faz parte, sendo os grupos de 

associação, mas também, muitas vezes essas influências podem vir de grupos de 

referência, aos quais as pessoas não pertencem. 

A visão de Kotler e Armstrong (2007) vai de encontro com a abordagem de 

Pinheiro e Gullo (2011), que diz que a pessoa sofre forte influência dos grupos 

sociais como família e parentes, amigos, vizinhos, colegas de estudo ou de trabalho, 

grupos religiosos, associações e sindicatos de classe, formadores de opinião, 

veículos de comunicação, instituições de ensino, governo (políticos) e vários outros. 

 Somente 5% dos entrevistados optam por fazer compras online por 

curiosidade. Pode-se então levar em consideração o que Kotler e Keller (2006) 

tratou sobre a percepção. Os autores salientam que a percepção é o processo por 

meio do qual alguém seleciona, organiza e interpreta as informações recebidas 

criando uma imagem significativa do mundo. Os autores ainda dizem que a 

percepção depende não apenas de estímulos físicos, mas também da relação 

desses estímulos com o ambiente e das condições internas da pessoa. 

.   
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Gráfico 2 – Frequência de Compras 

 

Fonte: Próprios autores 

 

Nesta segunda questão teve como questionamento: Com que frequência 

você realiza compras pela internet? Constata-se que o maior índice dos 

entrevistados, tanto do gênero masculino quanto feminino realizam compras online 

uma vez a cada semestre e, o segundo maior índice de compras dos entrevistados 

alegaram comprar uma vez ao mês,  totalizando 31,5% e 28% respectivamente. 

Os resultados obtidos através da pesquisa podem ser relacionados à um dos 

fatores do processo decisório de compra, onde o consumidor reconhece  um 

problema ou uma necessidade, que na visão Kotler e Armstrong (2007), podem ser 

acondicionadas por estímulos que podem ser de origem interna ou externa. Os 

autores ainda citam que é através de sites atraentes que os visitantes se sentem 

incentivados a realizar visitas repetidas, tais como layout, design, textos, imagens, 

sons e vídeos, estimulando o aumento de visitas semanais, mensais e/ou 

semestrais. 

Outro fator perceptível neste gráfico abordado por Corso, Silva e Tortato 

(2012) é que esse pequeno número de acesso ainda se deve pela pouca 

familiarização dos consumidores com essa ferramenta, sendo que em um futuro 

próximo, mediante o aumento da comunicação e da segurança, essa tendência de 

compras semanais, mensais e semestrais, tendem a aumentar significativamente. 
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Gráfico 3 – Principais aquisições 

 

Fonte: Próprios autores 

 

 

O gráfico 3 teve como questionamento: Quais aquisições você tem costume 

de fazer no comércio eletrônico? A fim de se estabelecer um comparativo entre os 

resultados apresentados no gráfico 3 e o Relatório Webshoppers 33ª Edição – E-

bit/Buscapé (2015), é importante salientar que no questionário aplicado, produtos 

como TVs, telefonia e informática são entendidos como eletrônicos, já a pesquisa E-

bit/Buscapé trazem estes itens como categorias distintas. 

Unindo as categorias de eletrônicos, telefonia e informática apresentadas pela 

pesquisa E-bit/Buscapé obtêm-se um total de 37% dos itens mais vendidos pelo 

comércio eletrônico no ano de 2015, sendo assim, os eletrônicos foi a principal 

categoria comercializada. A realidade nacional trazida pela pesquisa, condiz com a 

realidade anapolina, onde a principal aquisição são os eletrônicos, compreendida 

por 20% dos entrevistados.   

O segundo item mais adquirido pelos anapolinos segundo o gráfico foi 

calçados com 14% do total, e roupas em terceiro com 13%. A pesquisa realizada 

pelo E-bit/Buscapé apresenta estes itens como moda, o mesmo obteve 20% dos 

itens mais vendidos pelo comércio eletrônico no ano de 2015. Unindo as categorias 

de calçados e roupas obtêm-se um total de 27%, o que também se aproxima com a 

pesquisa realizada pelo E-bit/Buscapé. 
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Gráfico 4 – Formas de pagamento 

 

Fonte: Próprios autores 

 

 

              O gráfico 4 teve como questionamento a seguinte pergunta: Ao adquirir os 

seus produtos ou serviços pela internet, qual é a forma de pagamento mais utilizada 

por você? Segundo Varon (2015), um estudo realizado pela CyberSource mostra 

que as lojas virtuais que fornecem quatro ou mais métodos de pagamento tem uma 

taxa de conversão de vendas de 12% maior que aquelas que apresentam apenas 

uma e isso agrega valor ao comércio eletrônico. 

          Cobra (2009), afirmou que no Brasil, as pessoas ainda têm resistência em 

fazer compras pela Internet, pelo fato de não terem confiança em disponibilizar os 

dados nas transações. Apesar da afirmação do autor, percebe-se que na cidade de 

Anápolis, 60% dos consumidores que realizam compras pela Internet utilizam o 

cartão de crédito como forma de pagamento. A realidade Anapolina condiz com a 

realidade nacional retratada pelo Relatório Webshoppers – 33 edição – E-

bit/Buscapé (2015), onde 73,5% utilizam o cartão de crédito como forma de 

pagamento. 

 A segunda forma de pagamento mais utilizada pelos anapolinos é o boleto 

bancário com uma média de 25,5% dos entrevistados. Essa realidade também 
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condiz com a pesquisa E-bit/Buscapé (2015), onde 19,6% dos consumidores 

utilizam o boleto bancário como forma de pagamento. Apenas 15% dos 

entrevistados pagam as suas compras via débito bancário e outros 7% usam outros 

tipos de pagamento, podendo também ser comparado com a pesquisa E-

bit/Buscapé que relatou que 7% dos consumidores utilizam outros métodos de 

pagamento. 

Apesar da grande utilização do cartão de crédito como forma de pagamento, 

o Relatório Webshoppers – 33 edição – E-bit/Buscapé (2015) apresentou uma 

queda nas transações realizadas por meio do cartão de crédito e aumento nos 

outros meios de pagamento. Em 2014, 74,3% dos consumidores utilizavam cartão 

de crédito, 18,8% boleto bancário e 6,9% outros, já em 2015, 73,5% utilizavam 

cartão de crédito, 19,6% boleto bancário e 7% outros. Demonstrando que houve um 

aumento de 0,8% dos pagamentos realizados através de boletos bancários e, 0,1% 

de aumento nos pagamentos realizados por outros métodos. 
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Gráfico 5 - Vantagens percebidas 

 

Fonte: Próprios autores 

 

O gráfico 5 teve o seguinte questionamento: Quais as vantagens percebidas 

por você ao efetuar novas compras? Com relação às vantagens percebidas pelos 

entrevistados, observa-se que 32,5% deles efetuam compras pela internet por 

encontrar preços mais baixos. Segundo Najib (2011), o consumidor busca o máximo 

de benefício pelo menor custo, facilidade para encontrar o produto ou serviço 

desejado e facilidade na informação. Sendo assim, percebe-se que os resultados 

acima também confirmam a pesquisa realizada por Silva e Azevedo (2015), que 

revela que o principal fator de influência na realização das compras online é o fator 

preço, pois geralmente os preços dos produtos adquiridos pela internet tende a ser 

mais acessível do que em lojas físicas. 

Segundo Cobra (2009), os consumidores tendem a consumir bem mais em 

tempos de inflação acelerada, pois buscam adiantar-se de eventuais altas de preços 

e, em momentos de juros altos e inflação baixa se torna mais moderado o consumo. 

Observa-se também que consumidores anapolinos buscam no comércio eletrônico a 

variedade de escolha e também, a vantagem de efetuar compras a qualquer 

momento, compreendido por 16,5% e 15% respectivamente.  
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Esses quesitos vão de encontro à uma pesquisa publicada pelo Comitê 

Gestor da Internet no Brasil (2014), que diz que a compra online ajuda os 

consumidores na comparação de preços e, dá acesso ao conhecimento de uma 

maior gama de produtos. Para Varon (2015), o consumidor gosta de ter opções de 

escolha e o comércio eletrônico proporciona esta vantagem à eles. 

No que tange a vantagem de efetuar compras a qualquer momento, Najib 

(2011), afirma que o consumidor exige a facilidade de terem acesso 24 horas por 

dia, de onde estiverem. Os consumidores de hoje lidam com a escassez do tempo, 

devido às inúmeras atividades do dia-a-dia. Sendo assim, Kotler e Armstrong (2007), 

defendem que o estilo de vida do consumidor afeta diretamente na decisão do canal 

de compra.  
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Gráfico 6 – Desvantagens percebidas 

 

Fonte: Próprios autores 

 

O gráfico 6 teve o seguinte questionamento: Quais as desvantagens 

percebidas por você ao efetuar suas compras? Neste ponto, observa-se que o fato 

não ter contato direto com o produto é a principal desvantagem das compras online, 

compreendida por 25,5% dos entrevistados. De acordo com o SEBRAE (2012), os 

resultados obtidos através deste questionamento podem ser explicados pelo fato de 

que muitos consumidores ainda preferem ir às lojas físicas, pois para eles certos 

produtos necessitam de experimentação, como por exemplo, a aquisição de 

perfumes. Os resultados ainda vão de encontro com a pesquisa Bit/Buscapé (2015) 

que revela que 56% dos consumidores relatam como desvantagem, o fato de não 

ver o produto antes da compra. 

Ainda percebe-se no gráfico 6, que 18,5% dos entrevistados não efetuam 

compras online pelo medo da demora na entrega do produto ou serviço adquirido. 

Esse quesito confirma a visão de Limeira (2003) apud Najib (2011), que um dos 

riscos percebidos na compra pela Internet é o risco de tempo, que ocorre quando o 
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consumidor não acredita que o tempo prometido para a entrega da compra seja 

cumprido. 

Segundo Azevedo (2012), a maioria de empresas que trabalham com 

comércio eletrônico, oferece muito tempo para efetuar a entrega dos bens 

adquiridos, e isso na maioria das vezes é uma grande desvantagem para o 

consumidor. Segundo Cobra (2009), a entrega dos produtos adquiridos é um quesito 

que traz uma preocupação bem maior para os consumidores, chegando a ser até 

maior do que os meios de pagamento. 

Apenas 8% dos anapolinos relatam como desvantagem a falta da explicação 

de um vendedor a respeito das características do produto ou serviço. Essa realidade 

pode ser explicada através da visão de Hernandes, (2002); Alvares, (2004); Kovacs 

e Barbosa, (2005) citado por Silva, Corso e Tortato (2012), que dizem que alguns 

consumidores necessitam de um interlocutor para sanar as dúvidas a respeito do 

produto. 
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Gráfico 7 – Grau de satisfação 

 

Fonte: Próprios autores 

 

O gráfico 7 teve como questionamento: De modo geral, qual é o seu grau de 

satisfação a respeito das compras realizadas? Obteve-se como resultado um alto 

nível de satisfação dos anapolinos com 73% satisfeitos e 24% muito satisfeitos.  

Obteve-se um número muito pequeno de anapolinos insatisfeitos, apenas 3%.   

Estes resultados evidenciam o conceito de Blackwell, Miniard e Engel (2011), 

diz que: A garantia de que os consumidores permanecerão fiéis depende do nível de 

satisfação, por esta razão, as empresas devem se esforçar ao máximo para buscar o 

total encantamento dos consumidores.  

Este conceito comprova os resultados positivos que o comércio eletrônico obteve na 

cidade de Anápolis. 
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Gráfico 8 – Motivos pelos quais os consumidores não compraram no comércio eletrônico 

 
Fonte: Próprios autores 

 

 O gráfico 8, teve-se como questionamento: Quais são os principais motivos 

que você ainda não realizou nenhuma compra pela internet? Constata-se a partir 

dos o principal motivo pelo qual os anapolinos não fizeram compras pela Internet se 

dá pelo fator segurança: acreditar não ser um canal seguro, o medo de não 

receberem o produto e o medo de fraudes, onde esses três quesitos correspondem 

a 41% dos entrevistados. 

 Cobra (2009), que citou que no Brasil as pessoas ainda têm resistência em 

fazer compras pela Internet, pelo fato de não terem confiança em disponibilizar os 

dados nas transações, principalmente os dados do cartão de crédito. Tuchi (2012), 

afirmou que as fraudes é o fator mais preocupante quando se refere a compras 

online. A visão dos autores condiz com a realidade dos consumidores anapolinos, 

podendo ainda considerar os fatores sociais, onde Kotler e Armstrong (2007) tratam 

sobre o comportamento das pessoas. Os autores afirmam que os grupos sociais em 
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que os consumidores estão inseridos, exercem também certa influência, tanto na 

decisão do que comprar e onde comprar. 

 O índice de consumidores que preferem o atendimento presencial de um 

vendedor é representado por 11,5%. Essa realidade se dá pelo fato de que alguns 

consumidores ainda não se familiarizaram em buscar informações a respeito dos 

produtos que desejam adquirir, o que vai de encontro com a visão de Hernandes, 

(2002); Alvares, (2004); Kovacs e Barbosa, (2005) citado por Silva, Corso e Tortato 

(2012), que dizem que alguns consumidores necessitam de um interlocutor para 

sanar as dúvidas a respeito do produto. Também pode ser relacionado com a visão 

de Limeira (2003) citado por Najib (2011), que afirmam que os consumidores 

associam risco ao vendedor, pois temem que o site seja falso e não acreditam na 

idoneidade da empresa. Esse risco tende a ser potencializado pelos consumidores, 

principalmente quando a empresa vendedora não possui lojas físicas. 

 Um fato interessante que a pesquisa revela é que apenas 6% dos 

entrevistados não dispõem de ferramentas, tais como internet, computador, 

smartphone e etc., o que condiz com a visão de Paixão (2012), que diz que o 

universo cultural está em constante evolução, isso significa que, as novas 

tecnologias e as mudanças nos costumes causam impacto direto sobre os valores 

dos indivíduos. 
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CONCLUSÃO  

 

 No mundo atual em que vivemos, as pessoas estão sendo cada vez mais 

pressionadas pelo acumulo de atividades, onde o grande desafio é, encontrar meios 

para simplificar o dia-a-dia para que seja possível conciliar os compromissos 

profissionais com a vida pessoal sobretudo satisfazer as necessidades pessoais em 

compras e diversão. 

E a partir do presente estudo, pudemos compreender que, o comércio 

eletrônico aqui denominado de e-commerce é uma das válvulas de escape que o 

consumidor tem para economizar tempo e simultaneamente dinheiro, visto que, 

estes dois fatores foram uma das principais vantagens percebidas pelo consumidor 

anapolino conforme os resultados obtidos no gráfico 5. 

O gráfico 1 também pôde nos dar essa visão, de que o consumidor anapolino 

realmente está buscando meios para simplificarem o seu dia-a-dia, pois ganham 

bastante tempo comparando preços de um mesmo produto em diversas lojas 

simultaneamente, através de sites como exemplo o Buscapé, que fazem essa 

comparação, tudo isso no conforto de suas casas, em seus smartphones, em 

qualquer lugar com disponibilidade de tecnologia, rede de internet. 

A pesquisa revelou que, para os anapolinos, a variedade de escolha e preços 

mais acessíveis, faz do comércio eletrônico uma ferramenta muito vantajosa. Essa 

realidade pode ser justificada pelo fato das lojas físicas possuírem limitações em seu 

mix de produtos, pois muitas das vezes não dispõem de estruturas que comportem 

grandes variedades.  

Em contrapartida as vantagens, os anapolinos também percebem algumas 

desvantagens relacionadas ao comércio eletrônico. Podemos perceber que no 

gráfico 6, não ter contato direto com o produto é uma das maiores desvantagens 

relatadas pelos consumidores, compreendendo 25,5% dos entrevistados. Através 

deste resultado, compreendemos que as empresas podem fortalecer esse ponto 

fraco, disponibilizando vídeos que fazem uma demonstração dos produtos, tornado 

assim, uma compra mais segura para os consumidores. 
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O risco de o produto chegar avariado também é uma forte desvantagem 

percebida pelos anapolinos, compreendendo 19,5% das opiniões, seguido pela 

demora na entrega que compreende 18,5%. Hoje as empresas estão demorando 

mais para entregar os produtos aos seus clientes, fato comprovado através da 

pesquisa E-bit/Buscapé que a média do prazo prometido para entrega subiu de uma 

média de 8,7 dias em 2014 para 9,4 dias em 2015, mas mesmo assim a vantagem 

de poder ter mais opções de escolha e comprar com o preço menor supera esta 

desvantagem. 

De modo geral, a pesquisa apresenta ainda que o consumidor eletrônico 

anapolino tem predominância socioeconômica com idade compreendida entre 18 a 

25 anos; possui ensino superior completo; renda entre 1 e 3 salários mínimos. As 

preferências de compras e tipos de compras serão melhores detalhadas e 

justificadas em outras análises e parágrafos. 

Os entrevistados que não utilizam o e-commerce também foi diagnosticado 

seu perfil, onde tem sua predominância em mulheres com 42%; idade compreendida 

entre 26 e 35 anos; renda familiar de 1 a 3 salários mínimos; nível de instrução com 

ensino médio; já os homens que nunca realizaram compras pela internet, 

representam predominantemente idade de 18 a 25 anos, seguidos de 46 a 60 anos; 

com renda familiar de 1 a 3 salários com 58% dos entrevistados; e o grau de 

instrução está no ensino médio e seguido de ensino superior com 50% e 32% 

respectivamente. 

Dentre os entrevistados que ainda não tiveram experiência de compra com o 

comércio eletrônico, se dá pelo quesito segurança. A partir daí, compreendemos que 

as empresas podem investir em propagandas em meios de comunicação com a 

televisão, por exemplo, convencendo os consumidores que o comércio eletrônico é 

seguro e que traz inúmeros benefícios para eles. 

Por meio deste estudo, percebeu-se que os consumidores anapolinos estão 

satisfeitos em realizar compras pelo e-commerce, onde o nível de satisfação é 

compreendido pelo índice de 72,5% dos entrevistados conforme os resultados 

apresentados pelo gráfico 7. Através desse resultado, confirmou-se então a hipótese 

apresentada neste trabalho, onde se estimou que grande parte dos consumidores 

tivesse tido experiências positivas no comércio eletrônico. 
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Conclui-se então que os objetivos propostos do trabalho foram alcançados, 

pois através da pesquisa foi possível identificar o perfil dos consumidores, os pontos 

positivos e negativos e, também os motivos pelos quais os consumidores ainda não 

tiveram experiências com o comércio eletrônico. Através do índice de satisfação dos 

consumidores anapolinos conclui-se também que o e-commerce é uma ferramenta 

que veio para ficar, e que a tendência é continuar crescendo ano após ano a medida 

que as pessoas irão se familiarizando com esta ferramenta. 

Para trabalhos futuros, sugere-se uma pesquisa sobre outras modalidades do 

e-commerce que vem crescendo como, por exemplo, o m-commerce, que são as 

transações realizadas através de dispositivos móveis tais como, smartphones e 

tablets. Também se sugere um estudo sobre a opinião dos consumidores que 

realizam compras em sites internacionais, pois são grandes tendências de acordo 

com o Relatório Webshoppers 33ª Edição – E-bit/Buscapé (2015). 
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APÊNDICE 

 

QUESTIONÁRIO ELABORADO PARA ENTENDER A SUA PERCEPÇÃO A 
RESPEITO DO COMÉRCIO ELETRÔNICO. 

Perfil sócio-econômico do consumidor 

Sexo: (    )  Masculino                   (    )  Feminino     

Idade: 
(    )  Entre 18 e 25 anos    
(    )  Entre 26 e 35 anos   
(    )  Entre 36 e 45 anos 

(    ) Entre 46 e 60 anos  
(    ) Acima de 60 anos 

Nível de 
Instrução : 

(    )  Ensino Fundamental 
(    )  Ensino Médio 

(    ) Ensino Superior 
(    ) Pós Graduado 

Renda familiar: 
(    )  1 a 3 salários mínimos   
(    )  4 a 7 salários mínimos 

(    ) Acima de 7 salários 
mínimos 

Percepção do Consumidor a respeito do e-Commerce 

Você já fez compras pela internet ? 
(    ) Sim     (    ) Não 

1 - Qual(is) o(s) motivo(s) que lhe impulsionou a efetuar a primeira compra ? 
(Poderá responder mais de uma alternativa) 

(    ) Indicação de amigos e/ou familiares 
(    ) Anúncios em redes sociais, TV, revistas, jornais ou panfletos 
(    ) Facilidade do pagamento 
(    ) Curiosidade          
(    ) Realizar as compras em casa 
(    ) Receber o produto em casa 
(    ) Facilidade na comparação de preços 
(    ) Outros motivos _____________________________________ 

2- Com que frequência você efetua compras na internet ? 

(    ) Uma vez na semana 
(    ) Uma vez ao mês 
(    ) Várias vezes ao mês 
(    ) Uma vez a cada semestre 
(    ) Uma vez ao ano 
(    ) Não realizo mais compras online 

3- Quais aquisições você tem costume de fazer no comércio eletrônico ? 
(Poderá responder mais de uma alternativa) 



75 
 

(    ) Livros   
(    ) Roupas 
(    ) Calçados 
(    ) Cosméticos 
(    ) Eletrônicos (TV, celular, notebook, câmera, etc...)    
(    ) Eletrodomésticos (Geladeira, máquina de lavar, etc...) 
(    ) Pacotes turísticos 
(    ) Passagens aéreas                                                                                                                        
(    ) Jogos e Softwares                 
(    ) Serviços 

4- Ao adquirir os seus produtos / serviços pela internet, qual é a forma de 
pagamento mais utilizada por você ? 

(    ) Boleto bancário 
(    ) Débito em conta 
(    ) Cartão de crédito 

5- Qual(is) a(s) vantagem(ns) percebida(s) por você ao efetuar novas compras ? 
(Poderá responder mais de uma alternativa) 

(    ) Variedade de escolha 
(    ) Preços mais baixos 
(    ) Efetuar compras em qualquer lugar do mundo 
(    ) Efetuar compras a qualquer momento 
(    ) Ter mais informações a respeito do produto/serviço 
(    ) Economia de tempo 

6- Qual(is) a(s) desvantagem(ns) percebida(s) por você ao efetuar suas compras ? 
(Poderá responder mais de uma alternativa) 

(    ) Não ter contato direto com o produto 
(    ) Demora na entrega 
(    ) Dificuldades em rastrear a entrega do pedido 
(    ) Dificuldades em realizar trocas  
(    ) Falta da explicação de um vendedor a respeito das características do produto 
/ serviço 
(    ) Risco do produto chegar avariado                                                                                      
(    ) O produto vir errado 

7- De modo geral, qual é o seu grau de satisfação a respeito das compras 
realizadas ? 

(    ) Muito satisfeito 
(    ) Satisfeito 
(    ) Insatisfeito 
(    ) Muito insatisfeito 

A pergunta abaixo se destina aos consumidores que nunca realizaram 
compras através do comércio eletrônico. 

8- Qual(is) é/são o(s) principal(is) motivo(s) que você ainda não realizou nenhuma 
compra pela internet ? 



76 
 

(    ) Não dispõe de ferramentas (computador, smartphone, internet…) 
(    ) Não acredita ser um canal seguro de compras 
(    ) Medo de não receber o produto / serviço 
(    ) Medo de haver fraudes nos dados bancários 
(    ) Prefere ser atendido pessoalmente por um vendedor                                                 
(    ) Não ter contato direto com o produto 
(    ) Demora na entrega 
(    ) Dificuldades em realizar trocas 
(    ) Risco do produto chegar avariado                                                                                      
(    ) O produto vir errado 

OBRIGADO PELA ATENÇÃO ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


