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RESUMO 

 

O problema de pesquisa da presente dissertação reside no questionamento sobre quais 

são os fatores de adoção e resistência ao consumo de e-books em plataformas digitais. Para 

analisá-lo foi realizada uma pesquisa qualitativa e exploratória. Durante a coleta de dados, 

além da pesquisa bibliográfica realizou-se uma pesquisa de campo para obtenção de dados 

empíricos, com 12 entrevistas em profundidade, utilizando-se um roteiro semiestruturado.  Os 

dados obtidos foram analisados por meio do método de análise de conteúdo. Ademais, este 

trabalho foi estruturado da seguinte forma: no capítulo 1 o problema de pesquisa é 

apresentando e contextualizado, bem como os objetivos e pressupostos desta dissertação; no 

capítulo 2 é abordado o referencial teórico pertinente, consistente no mercado de e-books, 

hábitos, atitudes e a relação entre hábitos e atitudes; no capítulo 3 é apresentada a 

metodologia de pesquisa utilizada; no capítulo 4 são apresentados e analisados os resultados 

da pesquisa de campo; no capítulo 5 apresentam-se as observações finais acerca deste 

trabalho. Assim, procurou-se por intermédio deste estudo articular a adoção do consumo de e-

books com a teoria dos hábitos de consumo e das atitudes perante a tecnologia.  

Palavras-chave: e-books; hábitos; atitudes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The research problem of this thesis lies in the question of what are the factors of adoption and 

resistance to the consumption of e-books on digital platforms. A qualitative exploratory study 

was used to analyze this. During data collection, beyond the literature search a field survey 

was carried out to obtain empirical data, with 12 in-depth interviews, using a semistructured 

script. Data was analyzed using the method of content analysis. Furthermore, this work is 

structured as follows: Chapter 1 the research problem is presented and contextualized as well 

as the goals and assumptions of this dissertation; Chapter 2 addresses the appropriate, 

consistent theoretical framework in e-books market, habits, attitudes, and the relationship 

between habits and attitudes; in Chapter 3 the research methodology used is presented; in 

Chapter 4 the results of field research are presented and analyzed; in Chapter 5 the concluding 

remarks on this work are presented. Thus, it was sought to articulate through this study, the 

adoption of consumer e-books on the theory of consumer habits and attitudes toward 

technology. 

Keywords: e-books; habits; attitudes. 
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1 INTRODUÇÃO 

O avanço das tecnologias digitais alcançou a indústria editorial, tal como ocorreu na 

indústria da música nos anos 2000. Desde a criação do livro impresso por Johannes 

Gutenberg em torno de 1450, o surgimento dos e-books foi o acontecimento que provocou a 

maior transformação não só no setor editorial de livros como na experiência de leitura, 

mexendo com um hábito arraigado há séculos: a leitura de livros impressos. Por e-books ou 

livros digitais entendem-se as versões digitais de livros impressos, que são distribuídas 

através da internet. (PwC, [201-]) 

Dentro da concepção tradicional proposta por E. Jerome McCarthy nos anos de 1960 

sobre os 4Ps do composto de marketing (QUELCH; JOCZ, 2008) – essa concepção também é 

utilizada por Martin (2009) para a abordagem dos hábitos –, percebe-se que os e-books 

provocam alterações aos tradicionais 4Ps do marketing mix – produto, preço, promoção e 

praça – do livro físico. Em relação ao produto, o e-book possui uma característica importante 

que provoca profundas alterações na forma como ele é apresentado e percebido pelos 

consumidores, que é a sua imaterialidade. Isto acarreta uma ausência do aspecto do design, 

que é fortemente presente no livro físico, uma maior facilidade de armazenamento e um 

menor impacto ao meio ambiente, uma vez que não há utilização de papel e embalagens.  Já 

em relação ao preço, os e-books tendem a ser mais baratos do que os livros físicos. A 

promoção ou comunicação dos e-books é realizada através da internet, via sites de e-

commerce. O elemento praça abrange os canais de venda e distribuição do produto, que no 

caso dos e-books ocorre somente pela internet, diferentemente dos livros físicos, que contam 

com outros canais de venda, como as livrarias e a venda porta a porta. Ressalta-se ainda que 

essa distribuição por meio da internet pode ocorrer via desktops, notebooks, tablets, celulares 

e dispositivos de leitura – os e-readers1 – sendo, portanto, multiplataforma. Além disso, trata-

se de uma distribuição instantânea, em que não é preciso aguardar dias pelo produto como 

ocorre quando os livros físicos são comprados via internet. Isso cria comodidade e 

conveniência para o consumidor. Outra questão da distribuição dos e-books é a existência da 

                                                             
1 Os e-readers são dispositivos de leitura digital dedicados, ou seja, criados especificamente com essa função. 

No mercado brasileiro temos os seguintes e-readers: Kindle da Amazon, Kobo da Livraria Cultura e Lev, este 

último lançado recentemente pela Saraiva. 
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nuvem2, pois o indivíduo pode consumir e acessar o livro digital em qualquer dessas 

plataformas e em qualquer lugar. 

O mercado dos e-books, embora ainda muito recente para compor uma parcela 

significativa das vendas mundiais, segue em franco crescimento, tanto no mercado do 

Hemisfério Norte quanto no Brasil. O constante aumento desse segmento trouxe ao mercado 

de livros uma fase de mudança e de reestruturação. Surgiram questionamentos sobre o 

possível fim dos livros físicos em detrimento dos livros digitais. Os especialistas, no entanto, 

apontam para a coexistência de ambos. (MELLO, 2012; MERKOSKI, 2013; PORTELL; 

SINGER; TAN, 2010)  

O consumo de conteúdo digital, especificamente a leitura tanto de e-books como de 

jornais e revistas, em plataformas móveis – tablets, e-readers, smartphones e notebooks – 

garante ao usuário um grande valor que é a portabilidade.  

Outro ponto interessante acerca do consumo de leitura de conteúdo digital em 

plataformas digitais é a existência dos chamados consumidores multitelas (multi-screen 

consumers) ou multiplataformas, que consomem conteúdo digital em diferentes plataformas. 

Esses multitelas podem ser de dois tipos: o de uso sequencial, que são aqueles indivíduos que 

vão de um dispositivo para outros para realizar atividades e o de uso simultâneo, que são 

aquelas pessoas que acessam duas ou três telas ao mesmo tempo para a prática de atividades 

relacionadas ou não. (GOOGLE, 2012) No ano seguinte, a Google fez uma pesquisa no Brasil 

na qual identificou que 63% dos brasileiros acessam duas telas e que 30% acessam 3 telas, 

sendo que 61% tem um comportamento multitela simultâneo e 39% sequencial. Uma das 

conclusões dessa pesquisa é que esse comportamento multitela foi impulsionado pelo 

aumento da mobilidade. (GOOGLE, 2013) Outro aspecto que deve ser mencionado é que 

juntamente com a portabilidade dos dispositivos, a existência da nuvem facilita e alavanca 

esse tipo de comportamento visto que o indivíduo pode acessar o conteúdo digital de qualquer 

lugar que disponha de internet e continuar a realizar as suas atividades de consumo digital.  

Neste cenário, a análise dos hábitos e das atitudes do leitor de e-books, 

independentemente das plataformas digitais utilizadas (tablets, smartphones, e-readers, 

notebooks e computadores de mesa) é relevante, haja vista que a percepção das atitudes 

auxilia a compreender o que sucede na mente do consumidor, enquanto os hábitos contribuem 

                                                             
2 Por nuvem entende-se os locais na internet em que se pode salvar dados, como documentos, músicas, fotos, 

vídeos, que funcionem como um arquivo, podendo acessá-los a qualquer hora e em qualquer lugar utilizando 

dispositivos como tablets, computadores e celulares com conexão à internet. 
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para a compreensão do processo de decisão e adoção de compra que se desenrola na cognição 

do consumidor. 

Do ponto de vista do comportamento do consumidor, a teoria tradicional de marketing 

entende que a decisão de compra é de natureza racional, posto os apelos serem voltados para 

os aspectos tangíveis do produto, isto é, via uma relação de custo-benefício. Por essa 

perspectiva racional o consumidor reconhecerá um problema, uma necessidade, coletará o 

máximo de informações sobre o produto e analisará cuidadosamente os prós e contras de cada 

opção para chegar a uma decisão adequada. (SOLOMON, 2011) Essa visão utilitária do 

processo de decisão de compra que entende o produto como uma solução (SOLOMON, 2011; 

HAWKINS; MOTHERSBAUGH; BEST, 2007) é uma visão cognitivista do processo de 

compra, onde o papel dos aspectos emocionais é reduzido. Caso isso fosse sempre verdade, 

qualquer mudança tecnológica seria adotada sem atrito. Isso não ocorre porque os indivíduos 

não possuem somente a mente racional, mas também a mente habitual. Nos últimos anos, o 

desenvolvimento das neurociências, o impacto do estudo sobre o funcionamento do cérebro 

no comportamento, a investigação neurocientífica do funcionamento da mente humana e as 

ferramentas de neuromarketing trouxeram modificações no entendimento dos processos 

decisórios de compra, tendo em vista o conhecimento do papel dos hábitos e a discussão sobre 

o surgimento das figuras da mente habitual e da mente executiva. (MARTIN, 2009) 

Esta dissertação parte do pressuposto da divisão cognitiva da mente proposta por Martin 

(2009): a mente executiva (mente consciente, racional) e a mente habitual (mente 

inconsciente). O ponto central é que na área de marketing, tradicionalmente os apelos são 

dirigidos à mente racional, quando “as empresas deveriam se dedicar à habituação dos 

clientes” (Martin, 2009, p.80). Por isso, a adoção de produtos novos muitas vezes demora a se 

difundir, só começando efetivamente a ocorrer quando viram um hábito.  

No entanto, de acordo com o modelo racional, o processo decisório de compra do 

consumidor inicia-se com uma necessidade (um problema, para o qual o indivíduo busca uma 

solução), que gera uma decisão de compra (o ato de compra), que vai possibilitar a adoção do 

produto. A questão é que o fato do indivíduo comprar aquele produto não significa que ele 

necessariamente irá adotá-lo, pois para isso seria necessário o uso frequente desse produto e 

não somente a compra em si. Logo, enquanto a intenção de compra de um e-book (motivação) 

é na grande maioria das vezes iniciada por um apelo a mente racional, a adoção (recompra) irá 

operar no nível do hábito (mente habitual).  
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Assim, dentro deste contexto do consumo de e-books em plataformas digitais propõe-se 

o seguinte problema de pesquisa: Quais são os fatores de adoção e resistência ao consumo 

de e-books em plataformas digitais?  

O consumo a que se refere o problema de pesquisa trata da adoção dos e-books pelos 

consumidores e não somente da compra do produto em si. Por consumo entenda-se o uso 

efetivo e habitual desses e-books.   

Com o intuito de esclarecer esta pergunta a presente dissertação foi organizada da 

seguinte forma: 

O presente capítulo introdutório apresenta e contextualiza o problema de pesquisa, os 

objetivos e pressupostos desta dissertação. Já o Capítulo 2 trata do referencial teórico, 

dividido em mercado de e-books, hábitos, atitudes e a relação entre hábitos e atitudes. Por sua 

vez, o Capítulo 3 apresenta a metodologia utilizada na pesquisa, enquanto o Capítulo 4 analisa 

os resultados da pesquisa de campo. Por último, o Capítulo 5 apresenta as conclusões deste 

trabalho.  

1.1 Objetivo final 

O objetivo geral deste estudo será avaliar os fatores de adoção e resistência que 

impactam o consumo de e-books em plataforma digitais. 

1.2 Objetivos intermediários 

Como focos intermediários desta dissertação têm-se:  

- A identificação das atitudes que direcionam o consumo de e-books em plataforma 

digitais 

- A identificação dos motivos de eventuais dificuldades encontradas na migração da 

leitura habitual digital mais ampla, como arquivos em PDF, relatórios, materiais de estudo, 

jornais, revistas, blogs, sites de notícias, para a leitura habitual de e-books.  

1.3 Pressupostos 

Qualquer trabalho de pesquisa empírica necessita do estabelecimento de pressupostos, 

que irão delimitar o escopo do processo de coleta de dados. Entretanto, cabe ressaltar que tais 

pressupostos não devem ser mais importantes do que as informações provenientes do campo, 

caso contrário esse processo será atravessado por vieses de pesquisa. Logo, os pressupostos 
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abaixo listados foram organizados a partir da pesquisa bibliográfica do referencial teórico do 

trabalho: cenário do mercado de e-books, marketing, comportamento do consumidor, hábitos 

de consumo e atitudes.  

A) As questões de acessibilidade da plataforma, que envolvem uma série de limitações 

como o acesso, a disponibilidade de produto (oferta de títulos) e o preço podem ajudar a 

impulsionar ou ser um obstáculo para o consumo de e-books.  

B) A formação do hábito é impulsionada por uma atitude positiva perante a tecnologia. 

Deste modo, a atitude positiva perante a tecnologia e o fato de existirem hábitos anteriores de 

consumo digital indicariam uma maior facilidade de migração dos livros físicos para os livros 

digitais e a criação deste novo hábito. Por outro lado, uma atitude negativa perante a 

tecnologia e a inexistência de hábitos anteriores de consumo digital dificultariam este 

processo, consistindo em um obstáculo ao consumo de e-books.  

C) Segundo pesquisas em neurociência (MARTIN, 2009; DUHHIG, 2012; EYAL; 

HOOVER, 2013), o desenvolvimento de qualquer hábito de consumo é gradual e paulatino. 

Logo, isso não seria diferente com o consumo de e-books. Nesta linha, o consumo de outros 

tipos de conteúdo de leitura, tais como jornais, revistas, arquivos em PDF, relatórios, 

materiais de estudo, blogs, sites de notícias, ofertados em meio digital constituem uma etapa 

intermediária para se alcançar o estágio final da leitura de e-books. Assim, o consumo de 

outros tipos de conteúdo de leitura em plataforma digital funciona como uma espécie de 

gradação de reforçamentos que levam a criação do hábito de leitura de livros digitais.   

1.4 Relevância do estudo 

No Brasil, o mercado de e-books, a despeito de ser ainda reduzido, encontra-se em 

franco crescimento. Assim, em uma sociedade de consumo como a existente hoje em que o 

consumo de conteúdo digital em tecnologias digitais tem um espaço e uma importância cada 

vez maiores, crescendo em velocidade exponencial (música, filmes, periódicos e livros) a 

compreensão do desenvolvimento desse mercado nascente mostra-se relevante. 

 Outro ponto importante deste estudo é a abordagem sobre o comportamento do 

consumidor, especialmente quando a área ainda é dominada por uma visão racional e 

utilitarista do processo decisório da compra, em contrapartida ao surgimento, nos últimos 

anos, de estudos neurocientíficos a respeito do funcionamento da mente humana e ao 

desenvolvimento de ferramentas de neuromarketing, o que levou a identificação do papel dos 
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hábitos e a discussões acerca das figuras da mente habitual e da mente executiva (MARTIN, 

2009) no processo decisório de compra. 

Ademais, a discussão sobre a adoção e resistência de uma nova tecnologia – os e-books 

– tocando em questões como formação de atitudes, a dissonância cognitiva, a formação e a 

alteração de hábitos representa um tema atual e relevante para a área de comportamento do 

consumidor.  

1.5 Delimitação do estudo 

A presente dissertação não pretende esgotar todas as possibilidades de estudo do 

consumo de e-books ou de qualquer outro tipo de conteúdo digital. Assim, não é objeto deste 

trabalho fazer nenhum estudo estatístico, demográfico, etário ou socioeconômico a respeito do 

público alvo de leitores de livros digitais. Tampouco há intenção de discutir-se aqui a 

alfabetização digital, a introdução do hábito de leitura de e-books em crianças e adolescentes, 

bem como a sua análise sob o ponto de vista educacional. Ademais, não é pretensão deste 

trabalho a análise do setor editorial de livros no Brasil e no mundo. 

Da mesma forma, também não é escopo deste estudo a abordagem de nenhuma das 

diversas teorias de aceitação da tecnologia existentes na literatura, destacando-se a Teoria da 

Ação Racionada (Theory of Reasoned Action - TRA); a Teoria do Comportamento Planejado 

(Theory of Planned Behavior - TPB) e a Technology Acceptance Model (TAM). A Teoria da 

Ação Racionada toca na questão atitudinal, já a Teoria do Comportamento Planejado e a 

TAM são teorias cognitivas, racionais. (SILVA; DIAS, 2007) No entanto, este trabalho não 

utilizará essas teorias, pois nenhuma delas aborda a questão da formação de hábitos, que é 

crucial para a adoção de novas tecnologias. Essas teorias ou são baseadas no modelo 

atitudinal ou no modelo racional de decisão e precisam ser revistas à luz da descoberta da 

mente habitual.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 O Mercado dos E-books 

Primeiramente, será realizado um breve histórico, onde serão também esclarecidos 

alguns conceitos relativos ao tema. Posteriormente, será analisado o mercado de e-books. É 

imperioso destacar que como esse tópico trata de um assunto ainda novo e em constante 

evolução, as informações aqui expostas necessitam de atualizações constantes. 

O primeiro livro digital surgiu em 1971 nos Estados Unidos quando Michael Hart, um 

estudante da Universidade de Ilinois procurava os livros que já tinham caído em domínio 

público nas bibliotecas e os digitava com a ajuda de alguns voluntários, transformando-os em 

arquivos digitais que poderiam ser enviados, copiados e pesquisados. Assim, Hart fundou o 

Projeto Gutenberg, com o objetivo digitalizar os livros físicos e deixá-los acessíveis para o 

mundo de forma gratuita através de uma biblioteca digital. O Projeto Gutenberg recebeu seu 

primeiro grande impulso com a criação da web em 1990, quando passou a ampliar cada vez 

mais o seu acervo, existindo até hoje, agora em diversos países. (LEBERT, 2009; EBOOKS, 

[2010]) 

Além disso, como observa Merkoski (2013), também nos anos de 1980 a Xerox 

desenvolveu uma inovação: a tecnologia ink. No entanto, como não conseguiram encontrar 

uma forma para vendê-la a deixaram de lado. Na década de 90, porém, essa tecnologia foi 

redescoberta e aprimorada na Universidade de Cambridge, em Massachusetts. Posteriormente, 

com o advento dos e-readers, a tecnologia eletronic ink (e-ink) ou papel eletrônico ou tinta 

eletrônica se difundiu. Essa tecnologia, que está presente nos leitores digitais, imita a 

tipografia do papel, proporcionando ao usuário um maior conforto visual no ato da leitura, 

não utilizando o sistema de projeção de luz direta aos olhos como fazem as telas de 

computadores de mesa, notebooks, tablets e smartphones. Assim, a finalidade da tecnologia e-

ink aplicada aos e-readers é garantir uma experiência de uso assemelhada a da leitura de um 

livro impresso, o que pode configurar uma vantagem, sobretudo quando se tratar de uma 

leitura extensa. (PwC, [201-]; ENTENDA..., 2014,; O PAPEL... [2014]) 

Os e-readers foram criados especificamente com a função de serem leitores, ou seja, 

são dispositivos de leitura digital dedicados (NOGUEIRA, 2013), tendo a seu favor: a tela e-

ink, que imita o papel e a tinta de um livro comum, proporcionando um maior conforto aos 

olhos dos leitores; a sua portabilidade, haja vista a possibilidade carregar em um pequeno 

dispositivo uma biblioteca; a duração maior de sua bateria; a leveza do aparelho e a questão 
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do preço, por ser mais barato em relação aos tablets e, muitas vezes, em relação a alguns 

modelos de smartphones. No entanto, os e-readers não apresentam a mesma 

multifuncionalidade do tablet e do smartphone, que são dotados de outros recursos que 

possibilitam que o usuário realize mais atividades do que apenas leitura. (PwC, [201-]) Este 

fato, porém, pode prejudicar a retenção de atenção dos usuários para a leitura nesses 

dispositivos (tablets e smartphones), uma vez que há a concorrência com o consumo de 

outros conteúdos digitais no mesmo aparelho.  

Já os tablets são dispositivos de leitura digital não dedicados – convergentes ou gerais 

(NOGUEIRA, 2013) – que não foram criados para serem leitores de livros, e que por isso 

apresentam algumas possíveis desvantagens para os leitores: não possuem a tela e-ink, 

projetando uma luz direta nos olhos o que pode causar desconforto visual em muitos; são 

mais pesados; mais caros e tem uma duração menor de sua bateria. No entanto, os tablets têm 

a seu favor o fato de poderem ser utilizados para consumo de outros tipos de conteúdo digital, 

como jornais, revistas, vídeos, games, com amplo acesso a internet, além de poderem ser 

utilizados também como leitores de livros. Portanto, possui a vantagem de ser multifuncional, 

o que pode relativizar para o consumidor a questão do seu preço. (PwC, [201-]) 

Os smartphones, por sua vez, também podem ser utilizados para a leitura de e-books, 

apresentando como possíveis desvantagens a ausência da tela e-ink e o tamanho da tela, já que 

não foi um dispositivo criado para isso. Em relação ao tamanho da tela deve ser observado, no 

entanto, que há uma tendência verificada ao longo dos últimos anos do aumento do tamanho 

da tela dos smartphones. Porém, como possíveis atrativos para os usuários tem-se que: o 

smartphone é a plataforma digital móvel que apresenta a maior portabilidade – tendo o menor 

tamanho e estando sempre com o usuário –, e possui múltiplas funções, podendo inclusive ser 

utilizado como único dispositivo para a realização de funções que vão desde ligações até a 

leitura de livros passando pela ampla utilização da internet. Por esses motivos, é possível que 

muitos usuários optem pela sua utilização para a leitura de e-books, sobretudo aqueles que o 

utilizam para a leitura quando estão em trânsito, ao invés de ter que carregar mais de um 

dispositivo. (NOGUEIRA, 2013) 

Embora o conceito de livro digital tenha sido concebido na década de 70 e a indústria 

tenha começado a desenvolvê-los na década de 90 – período em que a percepção dos 

consumidores apontava para os elevados preços dos dispositivos de leitura digital e para a 

falta de desenvolvimento tecnológico desses dispositivos – (BEZOS, 2010; PwC, [201-]), a 

Sony lançou o primeiro e-reader da segunda geração com a tecnologia e-ink em 2004 no 
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Japão e em 2006 nos Estados Unidos. (MERKOSKI, 2013; GIBBONS; SIEGEL, 2009) No 

entanto, o lançamento do e-reader Kindle em 2007 pela Amazon nos EUA é que foi o grande 

propulsor do mercado de e-books, que desde então tem crescido significativamente (LI, 2013). 

Os primeiros e-readers Kindle postos à venda esgotaram-se em cinco horas e meia nos 

Estados Unidos. (PwC, [201-]) A estratégia de marketing e o preço foram fatores que 

contribuíram para esse êxito (PORTELL; SINGER; TAN, 2010). No entanto, diferentemente 

da Sony, a Amazon apresentava algumas vantagens competitivas.  

A primeira delas, como apontam Merkoski (2013) e Bezos (2010), é a facilidade da sua 

utilização. A sua interface foi criada para oferecer ao usuário uma experiência de uso sem 

maiores dificuldades e sem problemas com a loja on-line da Amazon.com. O procedimento é 

simples: o cliente vai até a loja on-line da Amazon que possui milhares de títulos disponíveis, 

acha um e-book que queira comprar e o compra com apenas um click. Este e-book será 

enviado automaticamente para o Kindle do usuário, que fará então apenas um download, 

podendo ler o livro imediatamente. Como o e-reader Kindle funciona com wireless este 

processo pode ser realizado no próprio dispositivo. Observa-se ainda que posteriormente a 

Amazon disponibilizou gratuitamente o aplicativo do Kindle para computadores de mesa, 

notebooks e tablets, possibilitando assim que mesmo os usuários que não possuíssem o e-

reader Kindle pudessem comprar e-books na loja da Amazon on-line. Essa estratégia 

possibilitou a ampliação do market share da Amazon. Além disso, ainda visando o aumento 

do seu market share a Amazon lançou o seu próprio tablet, o Kindle Fire, (MELO, 2012) e por 

último o seu próprio smartphone, o Fire Phone, este, porém, sem muito sucesso até o 

momento. (TEIXEIRA, 2014)  

A segunda vantagem apontada por Bezos (2010) seria a sua ampla base de 

consumidores, pré-existente ao lançamento do Kindle. Mesmo não tendo sido a primeira a 

lançar o e-reader, a Amazon, diferentemente da Sony, já possuía larga experiência no varejo, 

acumulada ao longo de 10 anos, sobretudo na venda on-line de livros físicos, sendo 

responsável pela venda de metade dos livros nos Estados Unidos (MERKOSKI, 2013). Ainda 

segundo Merkoski (2013) um dos motivos do sucesso da Amazon em relação aos e-books foi 

o e-reader Kindle ter sido apenas uma nova linha de negócio que aproveitou o sucesso 

anterior na venda de livros físicos.  

Na esteira do sucesso do lançamento do Kindle nos Estados Unidos em 2007 e na 

Europa em 2009 emergiram vários dispositivos e softwares nos anos seguintes tentando 
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aproveitar o sucesso da Amazon no mercado de e-books. Estabeleceram-se então os dois 

principais competidores da Amazon: Barnes & Noble e Apple.  

Em setembro de 2009 a Barnes & Nobles, maior rede de livrarias dos Estados Unidos e 

antiga concorrente da Amazon no varejo de livros físicos, entrou no mercado de e-books e 

lançou seu e-reader, o Nook. Diferentemente da Amazon, que efetua suas vendas apenas pela 

internet, a Barnes & Noble possui pontos de vendas físicos, as livrarias. Isto proporcionou 

uma interação na prática da leitura digital, pois os clientes podem ler qualquer livro no Nook 

gratuitamente por 1 hora em uma de suas lojas. Outro ponto forte da Barnes & Noble foi a sua 

alta capacidade de inovação tanto no hardware quanto no software, nos recursos de leitura, 

por exemplo, tendo sido o primeiro e-reader a ter uma plataforma de jogos. (MERKOSKI, 

2013) 

O foco em inovação da Barnes & Noble foi propiciado por dois fatores: primeiro por ela 

não ter o seu próprio departamento de R&D, ao invés disso, ela optou por contratar uma 

empresa de R&D para desenvolver seus produtos, podendo então mirar em inovação; além 

disso, o fato dela não desperdiçar energia com a construção de seu próprio sistema 

operacional, utilizando-se do sistema operacional Android do Google, possibilita que seus 

engenheiros sejam liberados para concentrar esforços na melhora do seu Nook e da leitura 

digital por ele proporcionada. (MERKOSKI, 2013)  

A Apple lançou em 2010 nos Estados Unidos o iPad, criando assim um mercado de 

tablets. Os tablets podem ser utilizados como substitutos aos e-readers, ou seja, são aparelhos 

de leitura digital não dedicados. (NOGUEIRA, 2013) A Apple possui seu próprio aplicativo 

de leitura, o iBooks e oferece a opção de compra de livros digitais na iBookstore, além da 

possibilidade de baixar outros aplicativos de leitura na Apple Store como o Google Play e o 

Kindle. Deste modo, a concorrência da Apple se dá através dos seus tablets (iPad e iPad 

Mini) e smartphone (iPhone), haja vista que não criou seu próprio e-reader, tendo por outro 

lado a multifuncionalidade de seus dispositivos como uma possível vantagem.  

Com a diversidade de dispositivos surgiram vários formatos dos arquivos dos e-books. 

Os principais são o ePub (Eletronic Publication), o AZW, com a extensão Mobi e o PDF 

(Portable Document Format). Tanto o ePub quanto o Mobi são formatos redimensionáveis, 

onde o leitor pode ajustar o tamanho da fonte e adaptar o texto ao seu usuário, permitindo 

ainda a quebra de páginas flexíveis, que se adequam a pequenos dispositivos eletrônicos de 

leitura. No entanto, enquanto o ePub é um formato aberto utilizado pela maior parte dos e-
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books do mercado, o formato Mobi é um formato proprietário da Amazon, baseado em um 

software fabricado por sua subsidiária Mobipocket. (PwC, [201-]) 

Já o PDF funciona como uma série de fotos; as páginas de um livro digital em PDF 

terão na tela a mesma aparência do que foi criado pelo design, porém, é possível que essas 

páginas fixas do PDF dificultem o ajuste da forma e o tamanho do texto pelo leitor, bem como 

a sua leitura em dispositivos pequenos, como smartphones e e-readers, ocasionando a 

necessidade de rolar a página de um lado para o outro na leitura para ler uma linha por inteiro, 

o que poderá ser considerado desconfortável pelo leitor. Por outro lado, como é possível ter 

um tamanho variável de fonte, e, por consequência, uma quantidade de texto diferentes 

variando de dispositivo para dispositivo e de usuário para usuário, os formatos ePub e Mobi 

apresentam uma possível desvantagem sobretudo para estudantes e pesquisadores, qual seja, a 

ausência de numeração de página fixa. Em alguns e-readers como o Kindle, há a opção 

“posição” ou “página” para localizar o leitor, mas algumas vezes nem mesmo a opção 

“página” é disponibilizada. Isso gera uma dificuldade para esse público de pesquisadores e 

estudantes fornecerem os números de páginas precisos para citações em trabalhos acadêmicos 

e de pesquisa. (PwC, [201-]) 

Embora, o International Digital Publishing Forum – IDPF, conjugue esforços para a 

uniformização dos formatos dos arquivos para a leitura dos livros digitais, até hoje não houve 

um consenso com as empresas envolvidas neste mercado a respeito de um formato padrão 

para todos os aplicativos de leitura dos e-books. Sem dúvida a adoção de um formato único 

padrão definido pelo International Digital Publishing Forum - IDPF – que foi o ePub – seria 

um elemento facilitador para o consumidor, que tem que se esforçar para se adaptar e 

entender os aplicativos e saber se eles são compatíveis com o seu dispositivo. (PROCÓPIO, 

2013; GIBBONS; SIEGEL, 2009; MERKOSKI, 2013; PwC, [201-]; KULESZ, 2012). O 

Relatório “Turning the Page: The Future of the Ebooks” realizado pela PwC trouxe a 

informação de que essa variedade de formatos traz mais debates na Europa, que é um 

mercado menos maduro do que os Estados Unidos, onde os líderes do mercado – Amazon, 

Barnes & Nobles e Apple – permitem que os consumidores leiam os livros adquiridos em 

uma variedade de formatos.  

Neste contexto importa ressaltar que, como aduz Mello (2012) os e-books não 

significam apenas o surgimento de um novo produto, mas sim uma alteração na cadeia 

produtiva do livro. Embora, em uma fase inicial os livros digitais ainda pareçam apenas com 

uma cópia digital de um livro físico que pode ser lida através de aplicativos em plataformas 
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digitais, na verdade, há uma ampliação significativa dos conteúdos aos quais as editoras 

podem ter acesso, uma vez que não existe mais aquela limitação a textos, imagens fotos, 

desenhos, gráficos, etc. que havia em relação aos livros físicos – essa expansão da concepção 

dos livros digitais já foi denominada de ehnanced e-book e de interactive e-book. (MELLO, 

2012) Um novo mundo de conteúdos se abre onde há a possibilidade de utilização de vídeos, 

games, mecanismos de busca e de consulta a informações, dicionários integrados ao e-book, 

compartilhamento em rede, etc. (MELLO, 2012) 

Como assevera Mello (2012, p. 430) o e-book é  

uma inovação que não se limita a ser uma mera mudança na forma de apresentar o 

conteúdo dos livros impressos, mas representa uma transformação radical que vai 

modificar todo o processo de criação autoral, produção, publicação, distribuição, 

consumo, etc.   

Nesse processo de transformação diversos desafios e novidades são estabelecidos, tanto 

para as editoras, como para os autores e leitores. Wischenbart et al (2014) aponta que os 

papéis dos vários stakeholders envolvidos nesse mercado, bem como o equilíbrio de poder 

entre eles está sofrendo grandes mudanças, onde os editores e varejistas de livros estão 

inseridos em um contexto totalmente novos, em que surgem tanto novas oportunidades quanto 

novos desafios e concorrentes.  

Nessa nova conjuntura as editoras precisam se adaptar a conviver com duas formas de 

elaboração distintas do livro: de um lado a produção do livro em formato físico – para o qual 

as editoras já possuem o know-how adquirido ao longo do tempo – e de outro a produção dos 

livros em formato digital – que exige a contratação de profissionais com conhecimento em 

tecnologia da informação e comunicação, a introdução de novas funções e etapas de 

produção, novos fornecedores, novas transações com distribuidores, pontos de venda e 

autores, além da maior ênfase na prestação do serviço. Isso gera para as editoras um enorme 

desafio de administrar as mudanças necessárias à coexistência das duas formas de produção. 

(MELLO, 2012; PORTELL; SINGER; TAN, 2010)  

Nesse contexto dos livros inseridos na era digital surge ainda uma ameaça: a pirataria. O 

receio é que aconteça com o mercado de e-books o mesmo que ocorreu com a indústria 

fonográfica, que sofreu duramente as consequências da pirataria em grande escala de arquivos 

de música. Os livros físicos podem ser emprestados, revendidos e doados, já os livros digitais 

não podem ser revendidos ou doados e embora já haja a possibilidade de empréstimo de 

alguns livros digitais, ainda há grandes restrições. O setor editorial com o intuito de se 
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precaver contra a pirataria adotou dispositivos de segurança como o DRM (Digital Rights 

Management), que foi criado para impedir as cópias ilimitadas dos arquivos eletrônicos, 

restringindo diversas ações dos usuários com os e-books, como a cópia e o empréstimo. 

(GIBBONS; SIEGEL, 2009; MELLO, 2012; MELO, 2011)  

No entanto, mesmo com todos esses cuidados já é possível serem encontradas diversas 

cópias piratas de livros digitais na internet até porque mesmo que o DRM funcione contra a 

maioria das tentativas de pirataria a sua burla embora difícil não é impossível. (MERKOSKY, 

2013) Para Mello (2012), a limitação da língua escrita e o fato de ser mais trabalhoso fazer 

uma cópia desses arquivos, dificulta que aconteça com o setor editorial o mesmo que ocorreu 

com a indústria da música. 

Em relação aos autores, dois aspectos ganham relevância na era dos livros digitais. 

Primeiramente, o desafio enfrentado por eles para adequar o “processo de criação de conteúdo 

editorial ao novo universo digital” (MELLO, 2012, p. 447), haja vista que o novo cenário 

oferece aos autores uma série de novas possibilidades e ferramentas na criação do conteúdo 

que inexistiam com o livro físico, como a interação com vídeos, games, instrumentos de 

busca, compartilhamento em rede, etc. e os autores precisam levar isso em consideração no 

momento da criação de seus livros. (MELLO, 2012) 

Ademais, há a possibilidade de autopublicação, onde o próprio autor pode publicar sua 

obra através de programas como o Kindle Direct Publishing da Amazon. A autopublicação 

por um lado aumenta as oportunidades de disponibilização das obras literárias aos 

consumidores e por outro promove uma modificação na cadeia de produção do livro. 

Historicamente o controle do conteúdo e da publicação dos livros sempre esteve com as 

editoras, que decidiam o que seria publicado ou não, e com a autopublicação isso é passado 

para as mãos do autor (PROCÓPIO, 2013; MELLO, 2012), representando um desafio para as 

editoras, pois o seu catálogo de obras e autores é o seu maior ativo e a possibilidade de 

autopublicação retira as editoras da cadeia produtiva, comprometendo seus maiores ativos.   

A experiência de leitura é outro aspecto que passa por grandes transformações nesse 

processo. Primeiramente, a ampliação dos conteúdos do livro abre um universo de 

possibilidades para o leitor, que ao ler um e-book não está limitado ao texto, gráficos, 

desenhos e fotos. Ele pode acessar uma imensidade de conteúdos como vídeos e games; 

realizar consultas a dicionários e uma variedade de informações caso o seu dispositivo tenha 

conexão com a internet; além da possibilidade de que a leitura seja compartilhada, com uma 
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integração entre os leitores através das redes sociais ou de compartilhamento de arquivos de 

livros digitais na nuvem, isto é, uma leitura coletiva, que já foi denominada de social reading. 

(MELLO, 2012) 

Ademais, a forma como se lê pode ser flexibilizada, como a leitura por capítulos e fora 

da sequência lógica programada, uma vez que a tecnologia digital dos e-books desobriga os 

mesmos de seguirem essa ordem lógica com rigidez, conferindo mais liberdade tanto a leitura 

como aos próprios autores no seu processo de criação. (MELLO, 2012) 

No cenário internacional do mercado de e-books, de acordo com o relatório Global 

Market 2014, os Estados Unidos possuem o mercado com maior desenvolvimento e 

consolidação, onde os e-books se tornaram um meio normal de consumo de livros e seu 

market share representa cerca de 21% das vendas do comércio (ver Tabela 1). O crescimento 

acelerado das vendas de e-books do início começou a estabilizar-se no início de 2013, 

seguindo padrões de consumo previsíveis. (WISCHENBART et al, 2014) 

Os principais players desse mercado são a Amazon, a Barnes & Noble, Kobo, Apple e o 

Google. Entre esses players, a Barnes & Noble enfrentou uma queda em suas vendas em 

relação ao seu Nook em 2013 e no início de 2014, enquanto a Amazon confirmou o seu 

imenso market share em relação aos e-books. Além disso, a pioneira Sony desistiu de ter a 

sua própria loja de e-books, passando os seus clientes para a plataforma da Kobo. 

(WISCHENBART et al, 2014) 

Tabela 1 – Evolução do mercado de e-books nos EUA 2009 - 2013  

 

Fonte: WISCHENBART et al, 2014, p. 24 

A Europa tem um mercado de e-books como um todo menos desenvolvido se 

comparado ao norte americano, mas em evolução, sobretudo no Reino Unido. Observa-se que 

o mercado europeu apresenta variações relevantes de país para país, como se pode observar na 

tabela abaixo que apresenta informações de 2012 e 2013 (ver Tabela 2). O Reino Unido é o 
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maior mercado de e-books da Europa, tendo tido uma grande evolução desde 2009, quando as 

vendas de e-books respondiam por 8 milhões de euros, representando apenas 0.5% do 

mercado britânico de livros. (WISCHENBART et al, 2012). Já no primeiro semestre de 2012 

os e-books representaram 12,9% do total das vendas, chegando a 25% de market share em 

2013 (ver Tabela 3), ultrapassando inclusive os Estados Unidos. (WISCHENBART et al, 

2014).  

Tabela 2 – Market share de e-books em diversos mercados europeus 

Fonte: WISCHENBART et al, 2014, p. 21 

 

Tabela 3 - Evolução do mercado de e-books no Reino Unido 2009 - 2013 

 

Fonte: WISCHENBART et al, 2014, p. 28 

Em relação ao mercado brasileiro, a primeira a apostar no segmento de e-books foi a 

Gato Sabido, em dezembro 2009. No ano seguinte ela lançou o seu e-reader Cool-er, fruto da 

sua parceria com a livraria inglesa Cool-er. Além disso, ela criou a primeira distribuidora de 

livros digitais do Brasil, a Xeriph. (WISCHENBART et al, 2012; SEGURA, 2010) A Gato 
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Sabido foi seguida pelas livrarias Saraiva e Cultura em 2010. Estes eram os três maiores 

players no segmento de e-books.  

Posteriormente, outros players foram emergindo no mercado de e-books. Em setembro 

de 2011, a Copia fez uma parceria com o Submarino criando a plataforma Submarino Digital 

Club, Powered by Copia, mas sem muita visibilidade. Além disso, o Grupo Abril entrou no 

mercado de e-books lançando a loja de e-books Iba na primeira metade de 2012, mas também 

sem grande impacto no mercado. (WISCHENBART et al, 2012) 

Com o intuito de se protegerem da chegada de grandes varejistas que indicavam a sua 

entrada no mercado brasileiro, como a Amazon, (CARRENHO, 2014) seis importantes 

editoras – Record, Sextante, Rocco, Objetiva, Planeta e L&PM – se reuniram e criaram a 

DLD (Distribuidora de Livros Digitais), que foi lançada em abril de 2011. Em agosto de 

2012, a Novo Conceito também passou a integrar a DLD. Já a Companhia das Letras optou 

por não se inserir na DLD, mas posteriormente se uniu a Penguin, que adquiriu 45% de 

participação da citada editora em 2011. O objetivo de proteção contra novos entrantes evoluiu 

para o aproveitamento de oportunidades no mercado de e-books. Assim, a DLD vem 

trabalhando com o desenvolvimento da plataforma para distribuição de e-books e com a 

assinatura de contratos com varejistas que chegaram ao mercado de livros digitais. 

(WISCHENBART et al, 2012)  

O mercado de e-books começou a ficar mais aquecido com a parceria feita pela Livraria 

Cultura com a canadense Kobo em setembro de 2012, aumentando o número de títulos 

digitais vendidos pela livraria brasileira. Além disso, em dezembro de 2012 houve o 

lançamento do e-reader Kobo pela Livraria Cultura. Grandes empresas como Apple e Google 

também se inseriram no mercado de e-books brasileiro em outubro e dezembro de 2012, 

respectivamente, através das suas lojas virtuais da iBookstore e Google Play. 

(WISCHENBART et al, 2012)  

No entanto, o grande divisor de águas foi a chegada da Amazon no Brasil em dezembro 

de 2012 com o domínio .br para vendas inicialmente apenas de e-books e com o seu e-reader 

Kindle. Logo no primeiro dia de funcionamento no Brasil a Amazon anunciou que já tinha 

realizado um acordo com as editoras brasileiras. (AMAZON... 2012) Segundo Wischenbart et 

al (2012) inicialmente a Amazon oferecia um acervo relativamente grande com 13.000 títulos 

em português, sendo 2.500 livros gratuitos. Em outras línguas, passaria de 1 milhão. No 

entanto, pesquisas recentes demonstram que o catálogo de e-books no Brasil está crescendo. 
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Os números de 2011 eram estimados em 11.000 títulos, já em 2013 os números apontaram 

que 25.000 títulos de e-books estavam disponíveis em português, incluindo os títulos gratuitos 

e os comerciais, conforme tabela abaixo contendo dados levantados pela Global Market 2014. 

A Apple contém o maior número de títulos, 18.000, seguida da Amazon com 15.800 títulos.  

(WISCHENBART et al, 2014).  

Tabela 4 – Mercado de e-books no Brasil  

 
Fonte: WISCHENBART et al, 2014, p.64 

Na verdade 2013 foi o primeiro ano em que se pôde ter a percepção de um mercado de 

e-books em evolução, pois os importantes players internacionais Amazon, Apple, Google e 

Kobo conseguiram trabalhar por um ano inteiro após os seus processos de entrada no Brasil 

em 2012, o que possibilitou uma melhor análise do mercado. Em relação aos players aqui 

estabelecidos, apesar de não haver ainda números concretos apurados, a última estimativa é 

que a Amazon e a Apple sejam líderes com 30% do mercado de e-books, seguidos pela 

Saraiva e Google, com 15% cada, pela Kobo, com 5% e outros com 5%.  (WISCHENBART 

et al, 2014) 

Algumas modificações ocorreram no mercado – e outras podem estar ocorrendo neste 

momento tendo em vista a natureza dinâmica deste novo mercado – como a compra do 

controle da distribuidora Xeriph pela Abril Mídia, do Grupo Abril, o que deixa um futuro 

incerto para a Gato Sabido, que hoje não oferece nenhum e-reader aos seus clientes 

(WISCHENBART et al, 2014; VAZ, 2013), e a saída do IBA da venda de e-books, adotando 

a partir de então o foco em distribuição de conteúdo digital apenas em assinaturas de revistas 
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(KOSA, 2014). Além disso, a livraria Saraiva, que já oferecia um aplicativo próprio, o Saraiva 

Reader, lançou em agosto de 2014 o seu e-reader, o LEV, visando a ampliação do seu market 

share. (LEONARDO NETO, 2014; MICALI, 2014) Outro relevante acontecimento neste ano 

de 2014 foi o surgimento da Penguin Random House Brasil, unindo-se à Companhia das 

Letras, que tem uma atuação independente e um plano digital de sucesso, e à Objetiva, que faz 

parte da DLD e contribui de forma relevante para o seu sucesso. (WISCHENBART et al, 

2014; CARRENHO, 2014) 

De acordo com a pesquisa “Produção e Vendas do Setor Editorial Brasileiro” – na qual 

é elaborada uma estimativa, a partir dos dados de uma amostra de editoras, da performance do 

setor editorial e de seus subsetores num determinado ano – realizada pela Fundação Instituto 

de Pesquisas Econômicas – FIPE, e divulgada em julho de 2014 pela Câmara Brasileira do 

Livro e Sindicato Nacional dos Editores de Livros, os e-books tiveram um aumento no 

percentual de faturamento de 225,13% em relação a 2012, de acordo com a tabela abaixo. 

Contudo, esse percentual ainda representa uma parcela muito pequena do faturamento total do 

setor. (FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, 2014) 

Quadro 1 – Conteúdo Digital: Faturamento e Variação Percentual do Faturamento 

2012/2013

 
Fonte: FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS (2014) 

 



28 

 

Para Mello (2012) a expansão do mercado de e-books no Brasil necessita de uma 

ampliação obrigatória da base de e-readers e tablets no Brasil. No entanto, segundo pesquisa 

realizada pelo IDC Brasil sobre o mercado de tablets e smartphones no Brasil, tendo 2013 

como ano base, houve um aumento de 157% na venda de tablets em relação a 2012, com o 

total de 8,4 milhões de unidades vendidas e de 123% na venda de smartphones em relação a 

2012 (IDC BRASIL, 2014), com um total de 35,6 milhões de aparelhos smartphones 

vendidos. O market share positivo tanto da Apple quanto da Google encontram explicações 

nesta ampla penetração dos tablets e smartphones. (WISCHENBART et al, 2014) 

Outras questões como o custo tanto das plataformas de leitura quanto dos livros digitais 

podem influenciar o crescimento do mercado. No Brasil o livro é dotado de imunidade 

tributária, o que lhe confere na prática a isenção de impostos. No entanto, não há uma regra 

específica no que se refere a isenção de impostos dos livros digitais e dos leitores dos e-books. 

Na prática os e-books estão sendo tratados com essa isenção, porém, o mesmo não ocorre com 

os leitores. Está em trâmite no Congresso uma proposta para ampliar e modernizar o conceito 

do livro tradicional em formato impresso, alterando ainda o conceito de equiparados a livro, 

incluindo o Sistema Braille, os formatos digital, magnético e ótico. Com essa alteração, os e-

books e os e-readers seriam equiparados ao livro, usufruindo todas as suas isenções de 

impostos garantidas pela legislação. (WISCHENBART et al, 2014)  

2.2 Hábitos e Atitudes 

2.2.1 Hábitos 

Primeiramente, ressalta-se que a presente dissertação entende os estudos recentes sobre 

os mecanismos neurofisiológicos envolvidos na formação dos hábitos como um divisor de 

águas na área de comportamento do consumidor, tendo em vista a prevalência de análises 

racionais e utilitárias do consumidor quando da adoção de novos produtos.  

As primeiras discussões e teorias acerca da formação do hábito se desenvolveram no 

início do século XX, sob a forma de experimentos e teorias em relação à aprendizagem e a 

observação do comportamento, sob a perspectiva do Behaviorismo – pelo qual os 

sentimentos, emoções, pensamentos e motivações interiores não deveriam ser levados em 

consideração, devendo a análise recair apenas sobre a resposta dos organismos aos estímulos 

em seu ambiente, tal como preceituado pelo psicólogo John B. Watson em 1913. (MYERS, 

2003)  



29 

 

A aprendizagem é um assunto sensível e relevante tanto para a Psicologia quanto para o 

Marketing, consistindo em “uma mudança relativamente permanente no comportamento de 

um organismo devido à experiência” (MYERS, 2003, p. 205) e podendo ser realizada por 

diversas formas. Assim, várias formas de aprendizagem foram estudadas sob essa ótica 

behaviorista ao longo do século passado, tais como: o condicionamento clássico, o 

condicionamento operante e a aprendizagem por observação. (MYERS, 2003)  

O condicionamento clássico ou o condicionamento pavloviano estudado por Ivan 

Pavlov (cf. MYERS, 2003) no início do século XX comprovou a ideia de aprendizagem por 

associações entre eventos – chamado de condicionamento – que já vinha sendo discutida há 

tempos por filósofos como Aristóteles, John Locke e David Hume. Os experimentos de 

Pavlov esclareceram que é possível que se aprenda a antecipar certos acontecimentos 

associando dois estímulos. (MYERS, 2003) 

O condicionamento operante resultou de estudos Skinner (cf. MYERS, 2003) a partir da 

chamada Lei do Efeito elaborada por Edward Thorndike (cf. MYERS, 2003) – pela qual é 

provável que um comportamento que seja recompensado aconteça de novo. De acordo com o 

condicionamento operante, os comportamentos são associados as suas consequências e terão 

maiores possibilidades de serem repetidos se ensejarem uma recompensa – ocorrendo assim o 

reforço fortalecedor do comportamento – e, por outro lado, terão menores possibilidades de 

serem repetidos se ensejarem punição. (MYERS, 2003) 

Ademais, os indivíduos também podem aprender comportamentos novos ao observar 

outros seres humanos, imitando-os. Esta é a aprendizagem por observação, também 

denominada de modelagem, imitação ou aprendizagem social. O pesquisador Albert Bandura 

(cf. MYERS, 2003), que foi o pioneiro nos estudos sobre a aprendizagem por imitação, 

entende que o que faz com que os indivíduos imitem uns aos outros são os reforços e 

punições, contudo, as maiores chances de imitação ocorrem quando há percepção de alguém 

semelhante, admirável ou vitorioso. (MYERS, 2003) 

Já no final do século XX o hábito passou a ser estudado não mais sob a ótica 

comportamental exclusivamente. A literatura atual passou a discutir a neuroquímica do 

hábito, ao invés do modelo puramente comportamental dos behavioristas. O estudo do hábito 

passou a ser tratado como uma parte importante do campo das neurociências. Pesquisadores 

de diversas Universidades dos Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, bem como cientistas 
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que trabalham para grandes corporações estão imbuídos do intuito de desvendar e entender a 

neurologia e psicologia dos hábitos, assim como sua formação e alteração. (DUHHIG, 2012) 

Ao longo das duas últimas décadas diversos estudos foram desenvolvidos detalhando a 

complexidade do cérebro humano. Não é objetivo deste estudo esmiuçar a anatomia do 

cérebro humano, no entanto, deve-se descortinar determinadas áreas do cérebro para entender 

a concepção de mentes múltiplas e sua importância na formação dos hábitos. (MARTIN, 

2009) 

De acordo com Martin (2009), o cérebro posterior, localizado na base do crânio, é 

denominado pelo neurofisiologistas de “cérebro de dinossauro” (arquicórtex), haja vista a sua 

estrutura primitiva, existente há 200 milhões de anos atrás em fósseis de dinossauros. No 

processo evolucionário, essa estrutura foi mantida no cérebro humano e é responsável pelos 

processos autônomos, que são atividades que o cérebro controla sem a intervenção consciente 

para manter os indivíduos vivos, como respirar, engolir, digerir alimentos (LINDSTROM, 

2009; MARTIN, 2009). Ademais, os cientistas descobriram recentemente que o arquicórtex 

tem importante função no aprendizado. O cerebelo, por exemplo, localizado nesta parte do 

cérebro, aprende com a experiência e exerce uma relevante função na direção de um 

automóvel, em um simples caminhar, e até na forma como os usuários lidam com os produtos, 

incluindo aqueles que significam a aprendizagem de novas tecnologias. (MARTIN, 2009) 

Além da função de aprendizagem do cérebro posterior, o sistema límbico (paleocórtex) 

– que se encontra envolto no cérebro de dinossauro e comporta a parte emocional do cérebro 

– deve ser destacado, tendo em vista que é ali que os hábitos se formam, onde eles são 

aprendidos e que tem uma relação fundamental com os processos mnésicos. (MARTIN, 2009)  

Duhhig (2012) aduz que dentro desses estudos da neuroquímica do hábito, os 

experimentos do cientista Larry Squire (cf. DUHHIG, 2012) – pesquisador especialista em 

neuroanatomia da memória da Universidade da Califórnia – realizados na década de 90 com 

Eugene Pauly, paciente com encefalite viral, uma doença que comprometeu o seu cérebro e 

removeu a sua memória, destruindo parte do tecido cerebral localizado no encontro do crânio 

com a coluna vertebral, mas manteve os gânglios basais – um conjunto de neurônios 

localizados no sistema límbico (MARTIN, 2009) – intactos, ajudaram a descobrir os recursos 

do subconsciente do cérebro no desenvolvimento dos hábitos e a transformar o entendimento 

da ciência sobre o funcionamento cerebral. O caso de Eugene mostrou que é possível haver 



31 

 

formação de hábitos, inclusive os mais complexos, mesmo em pessoas com lapsos de 

memória que a impeçam de lembrar de quase qualquer coisa. (DUHHIG, 2012) 

Então, no início dos anos 1990 os pesquisadores do Instituto de Tecnologia de 

Massachusetts (MIT) – especialmente Ann Graybiel (cf. DUHHIG, 2012) – passaram a 

investigar o papel dos gânglios basais na formação dos hábitos. Assim, foram realizados 

experimentos com ratos nos laboratórios do MIT, em que eram inseridos sensores em sua 

caixa craniana, com o intuito de compreender os processos cerebrais responsáveis pela 

formação do hábito tanto no caso de Eugene como nos demais indivíduos. Alguns desses 

experimentos foram realizados com animais lesionados em seus gânglios basais em labirintos, 

demonstrando que esses animais apresentavam problemas de aprendizagem de tarefas e 

memorização nestes casos. Desta maneira, descobriu-se que os gânglios basais eram 

fundamentais para relembrar padrões e conduzir-se com base neles. Sem eles, não 

conseguimos atingir os hábitos diários. (DUHHIG, 2012)  

Tais pesquisas demonstraram que as descobertas acerca dos gânglios basais e do 

predomínio dos hábitos no domínio do comportamento também se aplicam aos seres 

humanos. Devido ao funcionamento similar dos cérebros do camundongo e dos seres 

humanos. Os gânglios basais gravam a repetição de um comportamento e ficam preparados 

para entrar em ação sempre que um estímulo, um indutor aparecer. Ocorrendo esse 

aprendizado, não há mais a necessidade de se pensar sobre esse comportamento, emergindo 

um automatismo. Isto ocorre ainda que esse comportamento contenha muitos estágios ou 

ações independentes. (MARTIN, 2009; DUHHIG, 2012) Esse processo de conversão de uma 

série de ações em uma rotina automática está na origem da formação dos hábitos, sendo 

chamado de chunking ou agrupamento. (DUHHIG, 2012) 

Assim, demonstrou-se nessas pesquisas que os hábitos são formados nos gânglios 

basais, situados no sistema límbico cerebral – “o centro da experiência emocional” 

(MARTIN, 2009, p.33) –, relacionando-se assim com as emoções e a memória localizadas no 

mesmo sistema límbico, isto é, os hábitos estão diretamente ligados às emoções. As emoções, 

por sua vez, são essenciais à tomada de decisões, à cognição e à memória, a escolha do que é 

relevante para ser lembrado. (MARTIN, 2009) 

Na esteira desses experimentos laboratoriais com os ratos chega-se ao entendimento da 

mecânica do que Duhhig (2012) denomina de loop do hábito. Segundo Duhhig (2012) o loop 
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do hábito é um processo que ocorre dentro do cérebro e que esclarece a formação dos hábitos. 

Esse processo é composto de três etapas: deixa, rotina e recompensa.  

Primeiramente existe uma deixa, que consiste em “um estímulo que manda seu cérebro 

entrar em modo automático, e indica qual hábito ele deve usar”. (DUHHIG, 2012, p. 36) As 

deixas podem consistir em qualquer aspecto sensorial, como o olfato, a visão, a sensação ou 

até mesmo uma emoção, um lugar, um pensamento, enfim quase qualquer coisa. (DUHHIG, 

2012) Em seguida “há a rotina, que pode ser física, metal ou emocional” (DUHHIG, 2012, p. 

36) e pode ser simples ou complexa. Por fim, há a “recompensa, que ajuda seu cérebro a saber 

se vale a pena memorizar este loop específico para o futuro”. (DUHHIG, 2012, p. 36) Essas 

recompensas podem ser de natureza física ou emocional. Inicialmente o cérebro emprega 

bastante esforço para identificar a deixa que lhe indique qual hábito utilizar. No entanto, esse 

loop vai se tornando mais e mais automático com o tempo, à medida que a deixa e a 

recompensa vão se ligando e reforçando, gerado um forte senso de antecipação. (DUHHIG, 

2012) 

De acordo com Duhhig (2012) o fato dos hábitos serem tão poderosos está no anseio 

neurológico que eles geram no indivíduo. A associação das deixas com as recompensas vai 

provocando um anseio neurológico gradual e que não é muitas vezes nem percebido pela 

pessoa, ou seja, ele é inconsciente. É essa associação das deixas com as recompensas que 

provoca o anseio que põe em funcionamento o loop do hábito. (DUHHIG, 2012) 

Figura 1 – O loop do hábito  

 

Fonte: DUHHIG, 2012, p.37 

No caso de Eugene descobriu-se que ele conseguia desenvolver novos hábitos, desde 

que as deixas corretas estivessem presentes proporcionando as devidas recompensas, gerando 

assim um roteiro automático que ele seguia guiado por seus gânglios basais – o loop do 
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hábito. No entanto, fora do contexto do loop do hábito a rotina não era gerada. Caso as deixas 

sofressem alguma alteração seus hábitos entravam em desordem. (DUHHIG, 2012) 

No decorrer desse processo de compreensão dos hábitos é preciso que se observe 

também que os indivíduos têm um lado consciente e um lado inconsciente. Essa divisão dos 

processos mentais em consciente e inconsciente foi decorrente da necessidade de 

sobrevivência e a consequente evolução do ser humano, tendo em vista a limitação da 

capacidade de armazenamento de informações do cérebro humano, que está sempre colhendo 

e selecionando informações. (MARTIN, 2009; LINDSTROM, 2009) 

As mentes consciente e inconsciente agem de formas distintas. (GRAVES, 2011) 

Martin (2009) chama de mente executiva a “parte do cérebro onde ocorre o processamento 

cognitivo consciente” e de mente habitual “a região do cérebro responsável pelo 

processamento do inconsciente”. (MARTIN, 2009, p. 4).  Deve ser ressaltado que o sentido 

do termo inconsciente tratado aqui é o inconsciente no sentido de não consciente. Quando se 

falar que um comportamento habitual é inconsciente é porque ele é não consciente, ou seja, é 

feito sem o indivíduo ter consciência daquilo3. 

O inconsciente é responsável pelas funções autônomas realizadas inúmeras vezes todos 

os dias pelos indivíduos quase sem pensar, como por exemplo, trancar uma porta, dirigir, 

andar, escovar os dentes, se vestir, comer, etc. Essas situações de rotina – das mais simples às 

mais complexas – ocorrem pelo hábito. O cérebro está sempre tentando transformar qualquer 

rotina em um hábito, com o intuito de economizar energia. (DUHIGG, 2012). Assim, nessa 

adaptação evolutiva, a mente habitual torna os indivíduos eficientes cognitivamente, pois 

ocupa-se em desenvolver respostas complexas ao ambiente, filtrando informações e evitando 

o pensamento constante em comportamentos básicos e liberando, assim, espaço no cérebro 

para o pensamento lógico e intencional e o planejamento operado pela mente executiva, 

responsável pelo consciente. (MARTIN, 2009; GRAVES, 2011) Em virtude dessa incessante 

procura do cérebro em poupar seus esforços é que aparecem os hábitos. (DUHHIG, 2012; 

EYAL; HOOVER, 2013)  

Por outro lado, a mente executiva – o consciente – entra em ação quando identifica uma 

situação nova na vida daquele indivíduo, conseguindo ocupar-se de apenas um acontecimento 

de cada vez. Desta forma, a mente consciente está delegando decisões a todo tempo à mente 

                                                             
3 Diferentemente da concepção freudiana de inconsciente. 
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inconsciente (MARTIN, 2009), sendo esta responsável pelo controle da grande maioria do 

comportamento dos indivíduos – 95% de acordo com Martin (2009) e 85% segundo 

Lindstrom (2009).    

Assim, aquelas situações de rotina anteriormente mencionadas, tais como dirigir um 

carro, se vestir, andar pela rua, entre tantas outras, já foram enfrentadas anteriormente de uma 

forma satisfatória de modo que a mente pudesse então desenvolver um roteiro para 

automatizar uma resposta. (MARTIN, 2009; EYAL; HOOVER, 2013) Deste modo, como 

assevera Martin (2009, p.34) os hábitos são “aprendidos lentamente mediante repetição. Uma 

vez aprendido, o hábito é ativado por um indutor, associado a um estímulo dependente do 

contexto.” Assim, formado esse hábito, cada vez que o indivíduo se deparar com ele seus 

gânglios basais entrarão em ação, identificando esse hábito armazenado e quando o hábito 

iniciar o seu desenvolvimento o cérebro não participará mais com intensidade de cada decisão 

tomada acerca desse hábito, tirando a sobrecarga sobre ele. Essas decisões serão tomadas sem 

esforço, com pouca ou nenhuma intervenção do consciente e se tornarão cada vez mais 

automáticas com o passar do tempo. O cérebro estará livre para focar em outros pensamentos. 

(DUHHIG, 2012; EYAL; HOOVER, 2013) 

Martin (2009) afirma neste sentido que os hábitos estão ligados ao inconsciente, ou seja, 

à mente habitual, que aprende pela recompensa e pela repetição e não pela razão e intenção 

como a mente executiva. 

Percebe-se, deste modo, que a mente executiva tem um aprendizado rápido, ao contrário 

dos hábitos não se formam de imediato e sim lentamente. (MARTIN, 2009) Eles são 

fortalecidos com a repetição. Por outro lado, eles não são interrompidos de forma abrupta, 

sendo muito difícil modificá-los. Trabalhar contra hábitos já estabelecidos é uma tarefa árdua. 

Mesmo quando um hábito se torna inativo será sempre capaz de ser reativado; ele não 

desaparece nunca de fato (EYAL; HOOVER, 2013; MARTIN, 2009; DUHHIG, 2012), pois 

se encontra codificado na estrutura cerebral. (DUHHIG, 2012) Como pondera Lindstrom 

(2009, p.91) os indivíduos são “criaturas de hábitos”, que não querem “[...] mexer com a 

região do cérebro constituída pela memória ‘implícita’, que engloba tudo o que você sabe 

fazer sem pensar a respeito.” 

Um importante conceito relacionado à formação dos hábitos é o marcador somático 

(DAMÁSIO, 1996), que é uma espécie de atalho cognitivo do nosso cérebro, que se baseia 

em “experiências anteriores de recompensa e punição” (LINDSTROM, 2009, p. 116), 



35 

 

conectando experiências ou emoções a uma reação específica – o marcador somático negativo 

possivelmente repelirá futuras ações que reproduzam resultados, experiências negativas, 

enquanto o marcador somático positivo possivelmente guiará os indivíduos a repetir futuras 

ações que reproduzam resultados, experiências positivas. Com isso os marcadores somáticos 

ajudam os indivíduos a fazerem escolhas e tomarem decisões com maior eficiência, na 

medida em que reduzem as alternativas disponíveis em uma determinada situação, guiando-os 

no sentido da decisão que trará o melhor resultado. (LINDSTROM, 2009; DAMÁSIO, 1996) 

De acordo, com Damásio (1996, p.206) os marcadores somáticos funcionam como “um 

sistema de qualificação automática de previsões.” Esses marcadores somáticos relacionam-se 

com o processo de formação de hábitos uma vez que as emoções positivas constroem os 

hábitos e as emoções negativas agem contra a formação dos hábitos. Esses marcadores 

somáticos são produzidos diariamente e funcionam como atalho cognitivo para a maior parte 

das decisões de compra dos indivíduos. (LINDSTROM, 2009) 

Assim, embora os hábitos sejam de suma importância para o cérebro humano – tendo 

em vista o seu papel de evitar uma sobrecarga do mesmo com atividades corriqueiras e 

rotineiras –, a dependência desses automatismos muitas vezes não é adequada, saudável ou 

mesmo conveniente para o indivíduo. Especialmente no que se refere a hábitos muito fortes, 

que estão na base do mecanismo do vício, como no caso da compulsão pelo álcool, pelo fumo 

e pela comida. Nestes casos, mesmo sabendo dos efeitos maléficos para a saúde e diante de 

advertências e desincentivos, como o custo, reputação, probabilidade de perda de emprego e 

da família, a pessoa permanece no seu hábito de forma automática, tamanho é o seu desejo, 

que evolui para um estado de anseio obsessivo. (DUHHIG, 2012; LINDSTROM, 2009)  

As pesquisas de Squire (cf. DUHHIG, 2012) baseadas no caso de Eugene chegaram 

ainda à outra conclusão: a de que os hábitos podem surgir tanto inconscientemente como 

serem construídos propositadamente e serem modificados quando a mente consciente 

intervém na mente habitual. (DUHHIG, 2012) 

A alteração de um hábito, como anteriormente mencionado, não é uma missão simples. 

No entanto, por mais forte e arraigado que ele seja essa modificação é possível. Segundo 

Duhhig (2012), primeiramente o indivíduo tem que compreender como os hábitos funcionam, 

ou seja, entender a estrutura do loop do hábito com os seus estágios para conseguir 

implementar a criação de uma nova rotina cerebral mais forte do que o comportamento até 

então praticado de forma habitual. Assim, podem ser criados novos hábitos ou modificados os 

antigos hábitos existentes. (DUHHIG, 2012) 
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Ademais, no processo de criação e durabilidade de um novo hábito deve ser 

desenvolvida a consciência de que o anseio, a sensação do prazer antecipado, está gerando 

aquele comportamento habitual. A fixação e duração de um novo hábito dependem desses 

anseios neurológicos deflagrados pela associação das deixas com as recompensas. Logo, para 

formar um novo hábito e fazê-lo durar a deixa precisa desencadear não só uma rotina, mas 

também um anseio pela recompensa. É desta forma, por exemplo, que os hábitos alimentares 

se formam. Ao ver uma comida apetitosa (deixa) o cérebro vivencia um prazer antecipado por 

aquela comida e assim começa a ansiar por ela. Quando a comida é finalmente ingerida há 

uma sensação de prazer (recompensa) por aquele anseio ter sido satisfeito. Assim, está criada 

a rotina e o hábito. Para se criar um novo hábito alimentar deve ser escolhida uma deixa e 

uma recompensa específica, como o sentimento de satisfação ao subir na balança ou a 

utilização de uma peça de roupa – caso o indivíduo esteja buscando perder peso, por exemplo 

–, focando no anseio por essa recompensa. Desta maneira, quando o ímpeto por comidas 

apetitosas e gordurosas surgirem, o foco no anseio pela recompensa se torna cada vez mais 

forte vencendo o desejo de sair da dieta. Logo, como já mencionado, o loop do hábito terá o 

seu funcionamento deflagrado por esse anseio neurológico. (DUHHIG, 2012)  

De acordo com Duhhig (2012), caso o caminho escolhido seja a modificação de um 

antigo hábito, ao invés da criação de um novo hábito deve ser introduzida uma rotina nova, 

mantendo a mesma deixa e recompensa. Identificar e manter tanto a deixa como a recompensa 

antigas facilita o processo de adoção de um novo comportamento habitual, na medida em que 

preserva a familiaridade no início e no fim do loop. Logo, alterando a rotina modifica-se o 

hábito. Porém, é necessário ainda que o indivíduo queira realmente essa mudança, e que faça 

isso deliberadamente, reprogramando o cérebro. (DUHHIG, 2012)  

Os Alcóolicos Anônimos - A.A. desenvolveram um sistema de inserção de novas 

rotinas em antigos loops de hábitos, constatando e mantendo as deixas e recompensas. O 

método utilizado pelo A.A. foi aprimorado transformando-se em terapias que podem intervir 

em inúmeros padrões comportamentais, como a treinamento de reversão de hábito, terapia 

utilizada para o tratamento de vários distúrbios compulsivos e problemas comportamentais. O 

primeiro estágio desse treinamento de reversão, assim como no A.A., é identificar as suas 

deixas, pois eles precisam enxergar com clareza os estímulos que desencadeiam aquele 

comportamento habitual – é o chamado treinamento de consciência. Examinar os hábitos 

estabelecidos, estar consciente das sensações que lhes precedem e compreender os anseios 

neurológicos são pontos cruciais nesse treinamento. Posteriormente, toda vez que o indivíduo 
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reconhecer aquela deixa deve procurar uma nova rotina que mantenha a sua recompensa – é a 

denominada reação concorrente. Com o passar do tempo ao conseguir manter esse loop e 

conter o antigo hábito com êxito, o mesmo estará sendo substituído por um novo. (DUHHIG, 

2012) 

Para certo número de pessoas, determinados hábitos ainda necessitam de um outro fator 

importante para a implementação da sua modificação: a capacidade de acreditar na 

possibilidade efetiva da alteração daquele hábito já tão arraigado. Assim, nesses casos, a fé na 

mudança é um componente que faz com que esse hábito transformado seja um 

comportamento duradouro, evitando o retorno à zona de conforto dos antigos hábitos. O A.A., 

por exemplo, desenvolve um trabalho com seus frequentadores que os leva a acreditar no 

programa de tratamento, em si mesmos e que podem enfrentar o problema e melhorarem a sua 

situação. Desta forma, é preciso acreditar que a mudança é possível para que de fato os 

hábitos se modifiquem de forma permanente. Observa-se ainda que para algumas pessoas 

quando há uma comunidade envolvida nesse processo as chances dessa mudança no 

comportamento habitual acontecer é maior. (DUHHIG, 2012)  

Percebe-se, portanto, que a mudança efetiva de qualquer hábito exige um grande 

empenho do indivíduo. Neste sentido, o foco no desenvolvimento de hábitos angulares ou 

keystone habits – assim denominado por Duhhig (2012) – pode ajudar a transformação de 

hábitos, na medida em consistem nos hábitos mais relevantes e que uma vez iniciado o seu 

processo de mudança têm a capacidade de instituir uma sucessão de efeitos que provocam a 

alteração de outros hábitos, reformulando assim outros padrões comportamentais habituais. 

(DUHHIG, 2012) Um exemplo é o caso das mudanças provocadas em vários padrões 

comportamentais da vida dos indivíduos pela realização de exercícios físicos habitualmente. 

A prática habitual de exercícios físicos funciona, assim, como um hábito angular que segundo 

o estudo de pesquisadores como James Prochaska (cf. DUHHIG, 2012) facilita a alteração de 

uma série de outros comportamentos habituais, como passar a ter uma alimentação mais 

saudável e aumentar a sua produtividade, mesmo que inconscientemente. (DUHHIG, 2012)  

Nesta esteira, Duhhig (2012) aponta – baseado em uma pesquisa da Universidade da 

Pensilvânia – que a força de vontade consiste em um hábito angular de extrema relevância 

para o sucesso de cada indivíduo, sendo de suma importância para a transformação de outros 

comportamentos habituais. Primeiramente, na década de 1980, acreditava-se que a força de 

vontade consistia em uma habilidade que podia ser aprendida. No entanto, na década seguinte 

um grupo de pesquisadores começou a contestar essa ideia, pois a força de vontade, ao 
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contrário do que ocorre com as habilidades, não permanece constante. Descobriu-se assim que 

a força de vontade não é somente uma habilidade, consistindo também em um músculo, que 

se cansa ao ser utilizado em demasia. Por outro lado, quanto mais esse músculo da força de 

vontade é desenvolvido em um segmento da vida dos indivíduos, mais os hábitos benéficos se 

expandem para outros pontos da vida.  

A sociedade atual, na maioria dos países economicamente desenvolvidos, é uma 

sociedade de consumo, onde se passa muito tempo consumindo. Desta forma, o conhecimento 

sobre os hábitos de consumo é importante para compreender o ambiente ao nosso redor e os 

indivíduos nele inseridos (HAWKINS; MOTHERSBAUGH; BEST, 2007), sendo essa 

compreensão “essencial para a cidadania bem fundada, o hábito de consumo eficaz e a ética 

empresarial racional.” (HAWKINS; MOTHERSBAUGH; BEST, 2007, p. 7)  Além disso, o 

fato de entender o comportamento do consumidor e de criar hábitos em seus clientes pode 

representar para as empresas uma importante fonte de vantagem competitiva sustentável. 

(EYAL; HOOVER, 2013) 

Eyal e Hoover (2013) aduzem ainda que o desenvolvimento de hábitos pelas empresas 

em seus consumidores acarreta o aumento de seu valor, tendo em vista a frequência e a 

longevidade do comportamento de compra que os hábitos podem gerar. Outro fator apontado 

por Eyal e Hoover (2013) que pode configurar uma vantagem para as empresas é que os 

consumidores que desenvolveram um forte hábito em relação a um produto criam uma certa 

dependência dele e se tornam menos sensíveis ao preço. Martin (2009, p.105), no entanto, 

pondera que “para a compra, o uso e a recompra se tornarem habituais, o preço deve ser 

relegado ao inconsciente”, pois caso a mente consciente entre em cena a formação desse 

hábito poderá ser prejudicada ou interrompida. Assim, o aumento de preços não deve 

ultrapassar o “limiar de tolerância do cliente ou, então, precisarão vir acompanhados de uma 

nova proposição de valor.” (MARTIN, 2009, p. 105) 

Percebe-se, deste modo, que a compreensão dos hábitos de consumo também não é uma 

tarefa das mais simples, pois envolve a complexa mente humana, que é analisada através do 

neuromarketing – uma combinação de ciência com o marketing – que segundo Lindstrom 

(2009, p. 13) “é a chave para abrir o que chamo de nossa ‘lógica de consumo’ – os 

pensamentos, sentimentos e desejos subconscientes que impulsionam as decisões de compra 

que tomamos todos os dias”. Com o intuito de explorar até que ponto o neuromarketing é 

capaz de prever esse comportamento de consumo Lindstrom (2009) realizou uma pesquisa 

com voluntários para descobrir se o cérebro deles poderia prever o sucesso ou não do 
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Quizshow, um programa de TV do Reino Unido que ainda iria estrear. A pesquisa era dividida 

em um questionário e testes com a Topografia de Estado Estável - TEE4 no cérebro dos 

participantes. O resultado demonstrou que os questionários respondidos conscientemente 

foram quase unânimes em desgostar do programa. No entanto, o resultado dos testes de TEE, 

demonstrou que o cérebro dos espectadores tinha gostado do programa. A pesquisa de 

Lindstrom (2009) concluiu estatisticamente que o programa caso seria um sucesso quando 

fosse ar e, o mais importante, que há uma grande diferença entre o que os indivíduos falam e 

o que eles pensam na verdade. E é essa reação cerebral inconsciente que é responsável pela 

maior parte dos comportamentos habituais em geral e de consumo.  

Os comportamentos ritualizados estão inseridos dentro da mecânica do hábito, posto 

que as pessoas em geral não estão dispostas, consciente ou inconscientemente, a saírem de sua 

zona de conforto e alterarem a prática de comportamentos que já possuem há muito tempo 

sem a premência de realizar esforços para isso. O consumo de produtos é, na maioria das 

vezes, guiado por ritos e hábitos constantes em nível inconsciente, e não por uma decisão 

consciente.  (LINDSTROM, 2009)  

Igualmente a outros aspectos da vida, a criação e a alteração de hábitos de consumo 

consiste em um processo demorado e muitas vezes uma difícil tarefa. Mesmo que uma parcela 

dos indivíduos goste de experimentar produtos novos, isto não significa que esses novos 

produtos serão introjetados como um hábito na vida desses indivíduos. Na prática percebe-se 

que alguns produtos modificam a vida das pessoas e outros milhares fracassam e de acordo 

com Eyal e Hoover (2013) os hábitos são a explicação para isso. Assim, segundo Duhhig 

(2012), é necessário que esse novo produto seja revestido de hábitos antigos para que ele 

pareça familiar na mente dos consumidores e com isso seja mais fácil para eles aceitá-lo e 

desenvolver esse novo hábito de consumo. Neste caso, a conexão entre um produto novo com 

a ideia de um hábito enraizado poderá facilitar essa criação de um novo hábito. (DUHHIG, 

2012) Já Martin (2009, p. 82) ressalta que a “facilidade de uso e a resolução de problemas do 

cliente são aspectos essenciais”, já que isso possibilitará que “a mente executiva comece a 

transferir decisões para a mente habitual.” (MARTIN, 2009, p. 82) 

Eyal e Hoover (2013) ponderam ainda que para que novos comportamentos habituais se 

instituam na vida das pessoas é preciso que eles sejam praticados frequentemente. Quanto 

                                                             
4 A topografia de estado estável - TEE consiste em um mecanismo avançado do eletroencefalógrafo, que tem a 

habilidade de medir com precisão o nível de repulsa ou atração emocional que os consumidores sentem, medindo 

as reações instantaneamente. 
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mais eles forem praticados mais reforçarão o circuito do hábito. Deste modo, é necessária a 

sua repetição por longos períodos.   

No que concerne aos hábitos de consumo digital, é crucial para o seu desenvolvimento 

que seja oferecido ao usuário uma interface intuitiva, que possibilite uma fácil e rápida 

compreensão e aprendizagem do funcionamento da tecnologia em questão. Desta forma, a 

mente inconsciente poderá tomar conta desse processo facilitando a formação do hábito de 

consumo. Observa-se que o cerebelo – estrutura que faz parte da área do cérebro denominada 

“cérebro de dinossauro” (MARTIN, 2009) – que exerce um papel relevante no processo de 

interação dos consumidores com as novas tecnologias, uma vez que se relaciona com o meio 

ambiente com o intuito de harmonizar a intenção com a ação. Esse aprendizado se dá com a 

experiência, assim, a experiência de uso da tecnologia com um design amigável, simples e 

com a possibilidade de domínio célere dos seus comandos pelos consumidores insere-se 

dentro da lógica da mente inconsciente onde surgem os hábitos. Por outro lado, uma interface 

mais complexa demanda a mente consciente, desestimulando a formação de hábitos. 

(MARTIN, 2009) 

Assim, percebe-se que o desenvolvimento de hábitos de consumo de novos produtos 

tecnológicos não é imediato, necessitando de repetição da ação ao longo do tempo até se 

tornar um automatismo dentro da mecânica do loop do hábito. Deste modo, a formação do 

hábito de consumo de conteúdo digital é iniciada com um estímulo, que vai gerar uma 

resposta, que vai acarretar uma recompensa. Ao longo do tempo, conforme vai havendo o 

consumo do conteúdo digital cada vez mais frequente, as associações entre estímulos e 

recompensas vão se reforçando e tornando cada vez mais automático o loop do hábito.   

Assim, percebe-se que o hábito é um automatismo, se formando com a repetição de um 

comportamento e estabilizando-se com o passar do tempo. A sua mecânica é baseada em um 

estímulo, uma deixa – muitas vezes sensorial – que gera uma resposta, uma rotina. Essa 

resposta por sua vez vai proporcionar uma recompensa. Assim, a base do hábito é o 

oferecimento de recompensas, que vão reforçando cada vez mais o loop do hábito. Deste 

modo, verifica-se a relevância da abordagem desse tema na presente dissertação, pois tendo 

em vista que a leitura de livros em papel é um comportamento habitual arraigado há séculos, a 

formação do hábito de leitura de e-books não é algo simples que se faça da noite para o dia, 

visto que altera a estrutura da mecânica desse hábito secular.  

 



41 

 

2.2.2 Atitudes 

A temática das atitudes será desenvolvida neste subtópico por estar relacionada a teoria 

dos hábitos e a adoção de novos produtos, especialmente os de base tecnológica, como 

abordado nesta dissertação. Se por um lado os hábitos dizem muito a respeito da parte 

fisiológica e neuroquímica do comportamento, por outro as atitudes complementam a análise 

do comportamento ao propiciar a compreensão sobre o que acontece na mente dos indivíduos 

sob os aspectos cognitivo e emocional.  

O constructo atitude é bastante discutido tanto na literatura de psicologia (MYERS, 

2003) quanto na de comportamento do consumidor (BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 

2005; HAWKINS; MOTHERSBAUGH; BEST, 2007; SOLOMON, 2011). 

Segundo Myers (2003) as atitudes são sentimentos, normalmente baseados em crenças, 

que preestabelecem as reações dos indivíduos a acontecimentos, objetos e pessoas. Ajzen 

(2001) assevera que há uma concordância na literatura da psicologia a respeito do conceito de 

atitudes como “a summary evaluation of a psychological object captured in such attribute 

dimensions as good-bad, harmful-beneficial, pleasant-unpleasant, and likable-dislikable” 

(AJZEN, 2001, p.28)  

Na literatura de comportamento do consumidor Hawkins, Mothersbaugh e Best (2007, 

p.200) aduzem que a atitude:  

é uma organização duradoura de processos motivacionais, emocionais, perceptivos e 

cognitivos em relação a algum aspecto de nosso ambiente. É uma predisposição 

adquirida para reagir de modo constantemente favorável ou desfavorável em relação 

a determinado objeto. 

 

Autores como Kotler e Keller (2012), Solomon (2011) e Hawkins, Mothersbaugh e Best 

(2007) apresentam conceitos de atitudes muito similares. Solomon (2011) chama de objeto de 

atitude toda e qualquer coisa em relação a qual os indivíduos tenham atitude, o que pode ser 

um objeto em si, uma ideia, uma propaganda, uma pessoa, um acontecimento. Na verdade o 

ser humano possui atitudes em relação a quase tudo que o cerca na vida. (KOTLER; 

KELLER, 2012) Observa-se ainda que Solomon (2011) e Kotler e Keller (2012) afirmam que 

as atitudes correspondem a avaliações duradouras em relação a algum objeto de atitude visto 

que há a tendência de sua permanência por um longo período. 

Percebe-se assim que a atitude é um constructo que vai explicar a ação. Esse constructo 

não se enxerga, por isso ele deve ser inferido a partir do comportamento. Assim, embora a 
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palavra atitude seja usada comumente com o significado de ação, este não é o seu conceito 

adequado. As atitudes são a pedra de toque do processo decisório da compra, por serem os 

parâmetros cognitivos norteadores do processo de compra, adoção ou resistência a produtos e 

serviços.  

As quatro principais funções que as atitudes exercem sobre os indivíduos são apontadas 

por Solomon (2011) e Hawkins, Mothersbaugh e Best (2007), quais sejam: 

▪ Função de conhecimento → é função pela qual certas atitudes atuam como uma forma 

de ordenar as crenças em relação a um determinado objeto de atitude.   

▪ Função utilitária → essa função tem relação com a tendência dos indivíduos 

desenvolverem atitudes positivas no tocante a objetos de atitude recompensadores e atitudes 

negativas no tocante a objetos de atitude não recompensadores ou punitivos. 

▪ Função de expressão de valor → as atitudes que possuem essa função expõem os 

valores essenciais ou a imagem que o indivíduo tem de si mesmo.  

▪ Função de defesa do ego ou ego-defensiva → as atitudes que desempenham essa 

função são desenvolvidas para resguardar os egos dos indivíduos de ameaças.   

Ademais, depreende-se do conceito de atitudes que as mesmas são formadas por três 

componentes: o afetivo, o cognitivo, e o comportamental. O componente afetivo de uma 

atitude é constituído pelas reações emocionais e sentimentos dos indivíduos a algum objeto de 

atitude. Já o componente cognitivo é constituído pelas crenças dos indivíduos a respeito de 

algum objeto de atitude. Por fim, o componente comportamental é a predisposição dos 

indivíduos reagirem de certa forma no que se refere a determinado objeto de atitude. 

(HAWKINS; MOTHERSBAUGH; BEST, 2007; SOLOMON, 2011) Assim, as experiências 

positivas e negativas anteriores fortalecem a escolha inicial. 

As atitudes podem ser formadas de diversas formas (BLACKWELL; MINIARD; 

ENGEL, 2005; SOLOMON, 2011). Blackwell, Miniard e Engel (2005) destacam o papel das 

crenças e dos sentimentos na formação das atitudes. As crenças são fundadas no 

conhecimento que o indivíduo tem sobre algo (um produto, um serviço, uma tecnologia, um 

conteúdo a ser consumido, etc.), que o permitirá fazer um julgamento subjetivo sobre ele, ou 

seja, a crença será determinada pelo que o indivíduo sabe sobre o objeto em questão. Assim, 

essas crenças representam a base cognitiva da formação das atitudes. Por outro lado, as 

atitudes também podem ser constituídas pelos sentimentos que se tem em relação ao objeto. 
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Esses sentimentos – que configuram o componente afetivo das atitudes – podem ser positivos, 

proporcionando atitudes mais favoráveis em relação ao objeto, ou negativos, proporcionando 

atitudes desfavoráveis em relação ao objeto. Em se tratando de consumo, a experiência do 

usuário evoca sentimentos negativos, como frustração, aborrecimento, arrependimento, 

satisfação, etc., ou positivos, como excitação, alegria, etc. Esses sentimentos acarretarão a 

formação de atitudes negativas ou positivas, respectivamente, em relação ao produto ou 

serviço gerador dos sentimentos. 

Solomon (2011) por sua vez relaciona a formação das atitudes ao processo de 

aprendizagem, no qual as atitudes poderiam ser aprendidas através do condicionamento 

clássico – onde um objeto de atitude é associado constantemente através de repetições a um 

outro estímulo que produz um sentimento agradável (uma reação) provocando assim o 

aprendizado dessa atitude positiva em relação a esse objeto –, do condicionamento operante 

ou instrumental – quando se forma uma atitude em relação a um objeto baseando-se na 

recompensa de comportamentos desejados e no reforço. Desta forma, há a tendência de 

formação de atitudes positivas em relação a objetos recompensadores bem como a formação 

de atitudes negativas em relação a objetos não recompensadores. (SOLOMON, 2011; 

HAWKINS; MOTHERSBAUGH; BEST, 2007)  

Além disso, Solomon (2011) indica ainda a possibilidade de aprendizagem de atitudes 

através de um processo cognitivo bastante complexo. Ao contrário do condicionamento 

clássico e do condicionamento operante que são frutos de Teorias Behavioristas que 

pressupõem que a aprendizagem resulta de respostas a ocorrências externas, o processo 

cognitivo defendido pela Teoria Cognitiva salienta a relevância dos processos internos da 

mente dos indivíduos, que são dotados de criatividade e percepção, utilizando as informações 

ao seu redor no domínio de seu ambiente. (SOLOMON, 2011) 

De acordo com Myers (2014) tanto as atitudes dos indivíduos afetam as suas ações 

como as suas ações afetam as suas atitudes. Observa-se ainda que não somente as atitudes 

internas afetam o comportamento; as influências externas da sociedade também o fazem. 

Quando essas influências externas forem mínimas, as atitudes internas dos indivíduos forem 

estáveis, fáceis de serem lembradas e específicas para um comportamento – e não gerais – as 

atitudes serão capazes de afetar o comportamento.  

Por outro lado, o fato das ações afetarem as atitudes ocorre pela necessidade do ser 

humano de procurar justificativas para as suas ações. No momento em que os indivíduos 
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percebem que há uma incompatibilidade entre a sua atitude e o seu comportamento há uma 

grande sensação de desconforto, chamada de dissonância cognitiva por Leon Festinger. (cf. 

MYERS, 2003; SOLOMON, 2011) Com o intuito de solucionar essa sensação de incômodo e 

tensão, o indivíduo modifica suas atitudes a fim de justificar aquele comportamento, passando 

então a adotar atitudes condizentes com a sua ação, gerando assim uma sensação de 

coerência. (MYERS, 2003) No mesmo sentido Solomon (2011) aduz que, segundo o 

Princípio da Coerência (ou da Consonância), os consumidores buscam a harmonia entre os 

seus sentimentos, pensamentos e comportamentos. 

Ressalta-se ainda que os consumidores podem ter níveis variados de comprometimento 

com as atitudes. Hawkins, Mothersbaugh e Best (2007) destacam que o comprometimento do 

consumidor é um elemento de motivação relevante, influenciando a aprendizagem e as 

atitudes. Deste modo, quanto menor for o envolvimento com o objeto de atitude menor será o 

seu comprometimento e vice versa, podendo apresentar os seguintes graus de envolvimento: 

condescendência, identificação e internalização. (SOLOMON, 2011) 

Assim, as atitudes em relação a um objeto podem ser mais estáveis e persistentes ou 

menos estáveis podendo ser modificadas. Muitas vezes, para que um consumidor passe a 

adotar um produto é necessário que haja uma mudança de sua atitude perante aquele produto. 

É o caso de produtos que provocam uma atitude negativa em determinados consumidores. 

(BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2005) A mudança das atitudes é definida pelos 

elementos individuais, incluindo o conhecimento do consumidor e a necessidade de cognição, 

e situacionais, que entre outros inclui o grau de distração do consumidor. (HAWKINS; 

MOTHERSBAUGH; BEST, 2007) Dentro desse processo de modificação existem atitudes 

muito fortes e resistentes à mudança, apresentando esse maior grau de firmeza quando se 

baseiam em experiências diretas com o objeto de atitude. Já quando as atitudes se fundam em 

experiências indiretas apresentam um menor grau de firmeza, sendo menos estáveis e mais 

sujeitas a mudanças. (BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2005) 

Hawkins, Mothersbaugh e Best (2007) ressaltam como estratégia para a mudança de 

atitudes a alteração dos seus componentes: cognitivo, afetivo e comportamental. Em relação a 

alteração do componente cognitivo, a ideia é que ao se modificar as crenças negativas a 

respeito de um objeto de atitude o comportamento e o sentimento também seriam modificados 

por consequência. Outra abordagem seria a alteração do componente afetivo, através do 

condicionamento clássico, da exposição e apelo emocional de propagandas. A mudança do 
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componente comportamental pode ser feita antes da modificação da cognição ou do afeto, 

fundando-se no condicionamento operante.   

Blackwell, Miniard e Engel (2005) asseveram ainda que as atitudes determinam as 

intenções, na medida em que correspondem ao que os indivíduos gostam ou não, havendo 

uma tendência a transformar em comportamentos aquelas atitudes positivas. Desta forma, a 

manutenção de uma atitude favorável do consumidor seria uma condição prévia e necessária 

para a manutenção ou intenção de consumo. Por outro lado, pondera-se que essa atitude 

positiva no que concerne a um produto não se transforma de maneira automática em intenção 

de compra, isto é, o fato do indivíduo gostar de um produto não se traduzirá na sua compra ou 

intenção de compra, pois o consumidor poderá ter uma atitude ainda mais favorável em 

relação a outro. Por isso, as atitudes são tratadas muitas vezes como preferências. 

(BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2005) No reverso dessa ideia, as atitudes negativas e 

desfavoráveis repelem a transformação da atitude em uma intenção de compra.  

Contudo, como mencionado anteriormente, é relevante observar que quando são 

realizadas pesquisas com o intuito de aferir as intenções futuras há uma tendência dos 

consumidores tentarem adequar as suas avaliações quanto à satisfação baseadas em 

experiências anteriores com as suas intenções futuras conscientes e isso será feito pelo 

consciente, enquanto as suas ações futuras estarão sob a ingerência imperceptível dos hábitos, 

que se processam no inconsciente. Deste modo, torna-se muito difícil para qualquer pesquisa 

de marketing conseguir obter um resultado fiel acerca do comportamento futuro dos 

consumidores. (MARTIN, 2009; LINDSTROM, 2009) 

2.2.3 A Relação entre Hábitos e Atitudes 

A questão das teorias clássicas do comportamento do consumidor é que elas 

desconsideram a questão dos hábitos e a importância do aspecto emocional neles inserida. Já 

os estudos mais recentes de comportamento de consumidor chamam a atenção para os hábitos 

e os aspectos emocionais envolvidos no processo da compra.  

Esse entrelaçamento das abordagens teóricas dos hábitos e das atitudes proposta neste 

item por essa dissertação é relevante para a melhor avaliação do comportamento do 

consumidor de e-books, tendo em vista que a formação de hábitos é uma descrição 

comportamental e neuroquímica, enquanto as atitudes abrangem o âmbito cognitivo-

emocional. Deste modo, a percepção das atitudes ajuda a compreensão do que se passa na 
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mente do consumidor em um nível cognitivo, enquanto os hábitos ajudam a entender como 

isso se processa em um nível fisiológico. 

A atitude é uma crença (cognição), atrelada a uma emoção, que irá determinar um 

comportamento. Assim, a atitude tem um componente cognitivo que irá regular o 

comportamento dos indivíduos. A atitude é uma justificativa, é um julgamento de valor, é um 

produto consciente. Sendo assim, ela se processa no que Martin (2009) chama de mente 

executiva ou consciente, enquanto os hábitos se processam na chamada mente habitual ou 

inconsciente. (MARTIN, 2009) Então, se a atitude é consciente é uma segunda etapa do 

processo de formação de hábitos – que é inconsciente –, pois o indivíduo tem que criar 

explicações para o seu comportamento habitual. 

Figura 2 - Modelo do Loop do Hábito 

Estímulo (deixa) → Resposta → Recompensa 

 

 

                        

Loop do Hábito 

Fonte: Elaborada pela autora  

Figura 3 - Modelo do Loop do Hábito com a Atitude 

Estímulo (deixa) → Atitude → Resposta → Recompensa 

 

 

 

Loop do Hábito 

Fonte: Elaborada pela autora 

Como demonstrado na figura 2, no modelo teórico do hábito o loop vai da recompensa 

ao estímulo, formando o hábito. Já no modelo teórico do hábito em que se inclui a atitude 

como participativa desse processo de comportamento o loop do hábito vai da recompensa à 

atitude, formando o hábito (ver figura 3). Então, há um estímulo, uma reposta e uma 



47 

 

recompensa. Embora essas recompensas possam ser físicas ou emocionais (DUHHIG, 2012), 

é inegável que na mecânica do hábito a recompensa tem um forte componente emocional 

(LINDSTROM, 2009; MARTIN, 2009), que reforça uma determinada atitude. Quando o 

indivíduo enxerga o seu próprio comportamento, se questiona porque agiu dessa determinada 

maneira, criando em seguida uma justificativa para explicar aquele comportamento. Essa 

justificativa é uma atitude. Assim, esse comportamento habitual estará afetando a sua atitude. 

Então, a atitude não é um comportamento; a atitude é um constructo de natureza cognitiva-

emocional, que é inferida pelo comportamento e pelo relato verbal do indivíduo, ou seja, pela 

justificativa que ele dá.  

É importante entender qual é o modelo teórico que explica a relação dos hábitos com as 

atitudes. Diferentemente da abordagem neurocientífica (MARTIN, 2009; LINSTROM, 2009; 

DUHHIG, 2012; EYAL; HOOVER, 2013), que enfatiza os mecanismos neurofisiológicos, a 

abordagem cognitivo-comportamental do hábito (MYERS, 2003) está interessada na relação 

do hábito com o meio ambiente. A perspectiva comportamental enfatiza o problema do 

comportamento como sendo vital para adaptação do indivíduo ao meio ambiente. Assim, ao 

se relacionar os hábitos com as atitudes, não se utilizará a proposta de Duhhig (2012), 

abordada no item de hábitos desse referencial teórico, de modificação dos hábitos através da 

alteração da rotina estabelecida no loop, preservando-se inalterados a deixa e a recompensa. 

Em relação à desconstrução de um hábito já consolidado, com a sua substituição por 

outro, deve ser dito que só há a possibilidade da mudança de um hábito se houver uma 

necessidade de adaptação do indivíduo, que funcionará como um estímulo, uma deixa, que irá 

quebrar o loop do hábito arraigado. Todo comportamento visa uma adaptação. Assim, a 

situação de desconforto e a necessidade de adaptação é que são responsáveis pela mudança, 

caso contrário o indivíduo permanecerá no automático, na sua zona de conforto. Se não 

houver uma necessidade urgente o indivíduo não muda.  

O gatilho para a mudança de hábito é a dissonância cognitiva, é a desadaptação, é o 

desconforto. A dissonância cognitiva é importante, pois ela é indicador de uma desadaptação. 

A atitude é a mobilização cognitiva para o indivíduo se reestruturar. Se no processo de 

formação dos hábitos em que se incluem as atitudes como participativas desse processo são os 

comportamentos que afetam as atitudes, aqui, no processo de modificação dos 

comportamentos habituais serão as atitudes que vão afetar o comportamento.  
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Portanto, é preciso que o indivíduo fique em uma situação de desconforto em relação ao 

hábito existente para perceber que aquele comportamento habitual automático não resolve 

mais os problemas do cotidiano dele. Isso gera uma desadaptação. O hábito é formado para 

adaptar o indivíduo ao meio. Caso esse hábito não promova mais essa adaptação há a opção 

do indivíduo permanecer nessa situação de desconforto ou mudar. Essa desadaptação leva a 

dissonância cognitiva, que é um colapso da mente habitual; é quando a mente consciente 

intervém na mente habitual em razão desse colapso de adaptação, saindo do controle habitual 

e entrando no controle consciente. Isso vai provocar uma mudança de atitude, uma 

readaptação e a formação de um novo hábito. O que muda a atitude é uma situação de 

dissonância cognitiva, de desconforto. Só que essa modificação de atitudes é para justificar 

esse hábito novo.  

Neste processo de aprendizagem de novos hábitos e atitudes percebe-se a que a 

modificação consciente dos hábitos ocorre quando a mente consciente intervém na mente 

inconsciente. Essa intervenção da mente consciente na mente habitual se dá pela mudança de 

atitude. A mudança de atitude é que vai provocar a mudança de hábito, ou seja, a dissonância 

que vai desmobilizar o hábito e essa mudança de atitude leva o indivíduo a formar outro 

hábito.  
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3 METODOLOGIA DE PESQUISA 

3.1 Tipo de pesquisa 

Deve-se observar primeiramente que a pesquisa que orienta essa dissertação tem 

natureza qualitativa, tendo em vista o seu interesse em investigar as “perspectivas dos 

participantes, em suas práticas do dia a dia e em seu conhecimento cotidiano relativo à 

questão em estudo”. (FLICK, 2009, p. 16) Neste sentido, é importante para a sua consecução 

a utilização do “texto como material empírico” (FLICK, 2009, p. 16), ao invés de números, 

baseando-se em anotações feitas em campo, transcrições de entrevistas e no processo de 

interpretação dos resultados e da pesquisa. (FLICK, 2009) 

Ademais, considerando os critérios de classificação propostos por Vergara (2013), 

quanto aos fins e quanto aos meios, a pesquisa realizada para essa dissertação se enquadra da 

seguinte forma:  

Quanto aos fins a pesquisa é exploratória, pois teve a finalidade de identificar e 

descobrir os fatores de adoção e resistência ao consumo de e-books em plataformas digitais.  

Quanto aos meios, realizou-se uma pesquisa bibliográfica desenvolvida com base em 

material já publicado, como livros, artigos, dissertações de mestrado e redes eletrônicas5. 

Além disso, foi efetuada pesquisa de campo, qualitativa, com a coleta de dados realizada por 

meio de entrevistas semiestruturadas em profundidade. A entrevista em profundidade é 

definida por Duarte (2005, p.1) como “um recurso metodológico que busca, com base em 

teorias e pressupostos definidos pelo investigador, recolher respostas a partir da experiência 

subjetiva de uma fonte, selecionada por deter informações que se deseja conhecer.” Esse tipo 

de entrevista não tem o intuito de definir a abrangência do fenômeno estudado, não ensejando 

o teste de hipóteses nem o tratamento estatístico, tendo como foco a intensidade das respostas. 

Por serem semiestruturadas, essas entrevistas são dotadas de flexibilidade, ao mesmo tempo 

em que possuem um roteiro guia, nos quais as perguntas podem ser adaptadas e alteradas. 

(DUARTE, 2005)  

3.2 Universo e amostra 

Primeiramente, deve-se ressaltar que a amostra utilizada nesta pesquisa foi não 

probabilística, tendo em vista depender do julgamento do pesquisador e não ser baseada em 

                                                             
5 O uso de sites da internet neste trabalho deve-se ao fato do tema mercado de e-books ainda ser uma novidade. 
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procedimentos estatísticos. O critério de seleção da amostra foi intencional, já que foram 

arbitrados critérios por parte do pesquisador na seleção dos entrevistados, sendo escolhidos 

entrevistados que se enquadrassem dentro do perfil amostral definido pelo pesquisador para 

que pudessem contribuir para a discussão do problema de pesquisa apresentado. (DUARTE, 

2005)  

O desenho da amostra foi caracterizado por meio de perguntas filtro (ver Apêndice A) 

que antecederam ao roteiro de entrevista propriamente dito (ver Apêndice B). Desta forma, o 

universo da presente pesquisa definido pelo pesquisador consistiu em: indivíduos com idade 

entre 25 e 55 anos; universitários (graduados, estudantes de pós-graduação ou pós-

graduados); habitantes da cidade do Rio de Janeiro; com acesso físico à plataforma digital 

(celular, tablet, notebook, desktop); com hábito de leitura semanal de conteúdo físico e digital, 

como livros, jornais, revistas, material em PDF, relatórios, materiais de estudo, blogs, sites de 

notícias; que tiveram ou não algum tipo de experimentação com e-books ou e-readers (com o 

objetivo de avaliar os motivos tanto da adoção dos e-books quanto da sua não adoção e as 

resistências existentes a sua utilização habitual).   

Assim, dentro dessa seleção amostral definida todos os entrevistados apresentaram 

hábito semanal de leitura em meio físico e em meio digital. Observa-se que o e-book é apenas 

um dos tipos de conteúdo que permitem a leitura digital, que é mais ampla, englobando 

jornais, revistas, relatórios, materiais de estudo, arquivos em PDF, sites de notícias, blogs. 

Partindo desse ponto dois perfis foram traçados para a complementação da caracterização da 

amostra e realização do roteiro de entrevistas: um de não leitores de e-books e outro de 

leitores de e-books.  

Para os fins dessa pesquisa o leitor de e-books foi caracterizado pelo pesquisador como 

sendo aquele indivíduo que lê livros através de algum aplicativo de leitura de e-books em uma 

plataforma digital ou aquele que lê e-books através de e-readers. Não bastando, no entanto, a 

simples posse de aplicativos de leitura de e-books ou e-readers, sendo necessário para a 

inserção neste perfil que o entrevistado efetivamente fizesse uso de uma das duas ferramentas 

ou de ambas com frequência, o que para essa pesquisa significa a leitura semanal de e-books 

por meio de aplicativos de leitura ou e-readers. 

Já com o perfil de não leitor de e-book foi caracterizado o indivíduo, que mesmo com 

hábito semanal de leitura de outros tipos de conteúdo, como jornais, revistas, relatórios, 

arquivos em PDF, sites de notícias, blogs, não possuía nenhum aplicativo de leitura nem o e-
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reader ou aquele que mesmo tendo uma das duas ferramentas não as utilizasse com 

frequência para a leitura de e-books, ou seja, semanalmente.   

Assim, no total foram entrevistadas 12 (doze) pessoas: 7 (sete) não leitores de e-books e 

5 (cinco) leitores de e-books. Destes 12 (doze) entrevistados todos tinham acesso físico às 

plataformas digitais e hábito de leitura semanal tanto em meio físico e em meio digital. Deste 

modo, já que todos os entrevistados liam algum tipo de conteúdo digital semanalmente, de 

forma habitual, mas nem todos liam e-books habitualmente, a diferença amostral foi 

determinada aqui pela utilização habitual (semanal) de aplicativos para leitura de e-books ou 

de algum e-reader. 

Observa-se ainda que a despeito de uma aparente heterogeneidade da amostra, a 

preocupação desta pesquisa foi avaliar o hábito de leitura dos entrevistados e não o tipo, o 

conteúdo ou perfil dessa leitura. Desta forma, isto não foi uma variável relevante para este 

trabalho. 

3.3 Coleta de dados 

A obtenção de informações necessárias para a realização deste estudo ocorreu por meio 

de duas formas:  

Primeiramente foi feita uma pesquisa bibliográfica, com a coleta de dados e 

informações na literatura que trata do assunto (VERGARA, 2013), como livros, artigos, 

dissertações, e, tendo em vista a novidade e a necessidade de atualidade do assunto foram 

utilizados também sites de notícias da internet, como jornais, revistas, blogs. Destarte, 

realizou-se ao longo deste estudo uma revisão bibliográfica com o intuito de dar a presente 

dissertação uma fundamentação teórica e o posicionamento atual sobre o assunto em questão. 

Posteriormente, foi efetuada uma pesquisa de campo para a obtenção de dados 

empíricos. Assim, nos meses de junho e julho de 2014, foram realizadas 12 (doze) entrevistas 

individuais em profundidade, que foram gravadas e transcritas. Nessas entrevistas, após a 

realização das perguntas filtro (ver Apêndice A) para a caracterização da amostra, seguiu-se 

um roteiro de entrevista semiestruturado no qual as perguntas foram adaptadas ao longo de 

cada entrevista, de acordo com o perfil e as respostas dos entrevistados, permitindo a 

obtenção de informações mais adequadas à consecução dos objetivos aqui propostos (ver 

Apêndice B). Esse roteiro foi elaborado com base no marco teórico, nos pressupostos e com o 
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intuito de conduzir as entrevistas no sentido de atingir os objetivos de pesquisa anteriormente 

descritos, tendo como norte o problema de pesquisa suscitado.  

As entrevistas ocorreram em clima descontraído e cordial, sem nenhuma intercorrência. 

Os entrevistados demonstraram compreensão e interesse em relação às perguntas realizadas e 

aos assuntos abordados ao longo das entrevistas, que tiveram a duração de aproximadamente 

50 minutos a 1 hora.  

3.4 Tratamento dos dados 

O trabalho de pesquisa pode ser abordado por diferentes métodos. No presente estudo o 

tratamento de dados foi realizado através do método de análise de conteúdo, que é definido 

por Bardin (1977, p. 31) como “um conjunto de técnicas de análise das comunicações”. Deste 

modo, assim como outras técnicas de análise de dados, a análise de conteúdo baseia-se na 

interpretação, tendo o propósito de transformar os dados brutos coletados no campo para a 

análise desses dados através de um processo de preparação com características peculiares. 

(MOZZATO; GRZYBOVSKI, 2011)  

 Esse processo de transformação dos dados brutos coletados no campo de pesquisa na 

análise de conteúdo funda-se em três etapas básicas com o intuito de promover a interpretação 

das informações coletadas: pré-análise; exploração do material e tratamento de dados e 

interpretação. (BARDIN, 1977; VERGARA, 2005) 

Assim, preliminarmente realizou-se a organização e sistematização das ideias iniciais de 

pesquisa do material, quando foi efetuada a transcrição das entrevistas e a posterior leitura 

flutuante desse material obtido com a coleta de dados. Isso possibilitou o conhecimento inicial 

dos registros conseguidos a partir dos relatos verbais dos indivíduos nas entrevistas e a 

delimitação do que seria analisado.  

Posteriormente, passou-se a fase de exploração do material, que são baseadas na 

codificação, classificação e categorização. (BARDIN, 1977; MOZZATO; GRZYBOVSKI, 

2011) Nesta etapa, procedeu-se a leitura de todas as entrevistas transcritas por 3 (três) vezes, 

identificou-se e escolheu-se as unidades de análise (VERGARA, 2005) – e finalizou-se o 

processo de definição das categorias pertinentes ao propósito da pesquisa. Observa-se que 

houve a escolha da grade mista para este estudo, combinando assim as categorias de análise 

inspiradas na literatura com as categorias obtidas na pesquisa de campo. (VERGARA, 2005) 

Esse estágio da análise é importante por servir de base para a fase final da análise, que 
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consiste no tratamento dos resultados obtidos, na inferência e na interpretação, tendo como 

norte o referencial teórico utilizado. 

Ao longo do processo de categorização os dados brutos que emergiram no campo foram 

agrupados em 7 (sete) categorias:  

1. Acesso 

2. Intimidade com a tecnologia 

3. Praticidade 

4. Conforto visual  

5. Hábito de leitura  

6. Preço 

7. Oferta de títulos 

Ressalta-se ainda que a saturação do campo de pesquisa (FONTANELLA et al, 2011; 

THIRY - CHERQUES, 2009) ocorreu com a realização de 12 (doze) entrevistas, verificando-

se que os relatos dos entrevistados não traziam mais nenhum novo enunciado ou perspectiva, 

havendo apenas a repetição e o reforço de conceitos e enunciados mencionados no decorrer 

das entrevistas. O quadro de saturação das categorias encontradas estará no tópico da 

apresentação dos resultados da pesquisa de campo. 

Por fim, os resultados obtidos foram confrontados com os pressupostos formulados, 

para confirmá-los ou não, com as devidas explicações. 

3.5 Limitações do método 

A limitação do método é inerente a qualquer pesquisa. Neste caso, a limitação do 

método apresenta-se na forma do tipo de amostra não probabilística, com o critério de seleção 

intencional, o que delimita por si só o universo da pesquisa. Com esse tipo de amostra há um 

risco de encontrar entrevistados típicos, como por exemplo, adotantes iniciais do produto, 

uma vez que se trata de um produto novo, pessoas com disponibilidade financeira, alunos com 

elevado nível educacional que forçosamente necessitam desse tipo de produto. Isso é uma 

limitação, pois as respostas desses entrevistados podem ser distorcidas ao expressarem a 

opinião de um determinado perfil que não representa a totalidade dos leitores, não sendo 

representativa tanto do ponto de vista quantitativo como do ponto de vista comportamental, 
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pois se trata de um produto novo, que ainda possui um alto custo e em um país em que a taxa 

de leitura não é elevada6. 

Ademais, o fato desta pesquisa ser qualitativa e da sua amostra ser pequena não permite 

que seja feita qualquer tipo de generalização conclusiva dos resultados. (MOZZATO; 

GRZYBOVSKI, 2011) Assim, a função desse trabalho é levantar hipóteses que vão merecer 

pesquisas quantitativas posteriores para comprovação empírica. 

Ademais, o fato desse tipo de tecnologia ser recente no mercado é um limitador da 

pesquisa, pois não se trata de um produto consolidado no tempo, não havendo séries históricas 

de consumo disponíveis. 

Por sua vez, o método de análise de conteúdo escolhido para o tratamento dos dados 

tem suas próprias limitações como qualquer método de análise, como o fato de ser envolto em 

metas de uma metodologia quantitativa e esquemática, o que pode comprometer a 

profundidade da análise e da visão dos conteúdos em questão quando se trata de uma pesquisa 

qualitativa como é o caso. (MOZZATO; GRZYBOVSKI, 2011)  

Outra questão que pode ser considerada uma limitação na análise de conteúdo é a 

neutralidade do pesquisador, tendo em vista a necessidade da realização de inferências neste 

método, o que não permite que o pesquisador seja totalmente neutro e acrítico. (MOZZATO; 

GRZYBOVSKI, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
6 Conforme “Pesquisa Retratos da leitura no Brasil” realizada em 2011 essa taxa é de 50% e diretamente 

relacionada com o grau de escolaridade, classe social e ambiente familiar. 
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4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DA PESQUISA DE CAMPO 

Através do processo de codificação houve a conversão dos dados brutos coletados no 

campo tendo por base o relato verbal dos entrevistados. Assim, enunciados presentes na fala 

dos entrevistados foram posteriormente transcritos em 7 (sete) categorias estão apresentadas 

no quadro abaixo: 

Quadro 2 – Quadro de Categorias  

 

 

Fonte: Elaborado pela autora  

É importante ressaltar que 6 (seis) categorias elencadas no quadro acima incluem todo e 

qualquer hábito de leitura em meio digital, inclusive os e-books. Desta forma, toda vez que 

emergiu algum enunciado referente a aspectos da leitura digital como um todo e que pôde ser 

agrupado em determinada categoria isso está caracterizado neste quadro de saturação das 

categorias. A única exceção é a categoria hábito de leitura que, como será explicado no tópico 

próprio, baseia-se nas atitudes que permeiam o hábito de leitura do livro físico, sendo, 

portanto, uma categoria que refletiu os enunciados dos entrevistados acerca da leitura de 

livros físicos.  

Optou-se por fazer um quadro de categorias inclusivo de toda leitura em meio digital e 

não somente da leitura dos e-books, pois o produto e-book ainda é recente no mercado 

brasileiro e, embora em crescimento, ainda não é plenamente difundido nesse mercado, como 

demonstrado pelas pesquisas apresentadas no referencial teórico. (WISCHENBART et al, 

2014; FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, 2014). Desta maneira, a 

seguir serão descritas em tópicos separados as categorias que emergiram no campo, 

contrapondo os relatos que surgiram tanto em relação a leitura em meio digital, a leitura dos 

e-books e a leitura de livros físicos. No descritivo das categorias abaixo serão utilizadas partes 
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dos relatos dos entrevistados, que serão colocadas em itálico e recuadas, com o intuito de 

ilustrar a análise.  

4.1 Acesso 

Por acesso entende-se o acesso físico aos equipamentos que propiciam a leitura do 

conteúdo digital. Pressupõe-se que para que isso ocorra esse indivíduo tenha acesso à internet. 

Além disso, é necessário haver meios de pagamento para arcar com custos do acesso, como 

dinheiro e cartão de crédito. Deste modo, esta categoria relaciona-se com o fato dessa 

tecnologia estar disponível para o pesquisado. Essa categoria esteve presente na fala de todos 

os 12 (doze) entrevistados.  

A conjunção desses elementos que permitem o acesso físico é que irá possibilitar 

primeiramente o surgimento desse hábito de leitura em leitores digitais de conteúdo. 

Importa ressaltar, no entanto, que uma coisa é o acesso a essa tecnologia digital que 

possibilita o conteúdo para a leitura, outra coisa é isso se tornar um hábito frequente. O acesso 

é condição, mas não necessariamente leva o indivíduo a transformar aquilo em hábito.  

Neste contexto, há o relato de alguns entrevistados no sentido de que quanto mais o 

acesso foi ampliado – com o surgimento de novas plataformas com acesso à internet, com a 

ampliação de capacidade de utilização da internet, com o seu barateamento e o advento do wi-

fi – mais houve um aumento da utilização da tecnologia conforme se pode verificar abaixo: 

Conforme as coisas foram evoluindo e se massificando na internet eu 

passei a usar mais, a minha utilização aumentou até pela evolução da 

tecnologia, hoje você tem wi-fi em casa que antigamente não tinha, 

era por ligação telefônica...o acesso facilitou demais, hoje se tem uma 

banda larga de alta capacidade em casa, no trabalho, tem o iPhone 

que eu sempre acesso a internet (Entrevistado 1) 

Eu faço isso já há algum tempo, há um tempo razoável, há bastante 

tempo, mas foi aumentando no sentido de você ter mais mecanismos 

de facilitação, há alguns anos atrás você acessava a internet por 

desktop e notebook, não tinha smartphone, tablet. Então no momento 

que isso foi incorporado ao cotidiano, ao dia a dia, isso obviamente 

levou um aumento da acessibilidade, a uma maior utilização por você 

ter mais meios para fazer isso...mas eu sempre utilizei...desde o 
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começo da fase embrionária da internet discada eu utilizava...isso 

deve ter mais de 10 anos fácil, fácil. (Entrevistado 12) 

Outro ponto que deve ser destacado é que foi relatado pela maioria dos entrevistados 

que o consumo de conteúdo digital iniciou-se entre os mais jovens na adolescência ou entrada 

na vida adulta e entre os mais velhos por motivos profissionais, tendo o seu uso intensificado 

conforme explicitado acima.  

Sou jornalista desde os anos 70 então antes da existência da internet 

eu já trabalhava nessa área. Então quando começou eu já fui 

introduzido a esse mundo por necessidade profissional (Entrevistado 

9)  

Acho que desde os anos 2000, quando a internet era discada e eu era 

adolescente e usava muito para bate-papo, ficava usando durante a 

madrugada...E aí conforme a internet foi ficando mais barata, mais 

acessível, fui usando cada vez mais... e fui aumentando o nível de uso. 

A medida que fui precisando para estudo foi aumentando ainda mais, 

mas aí mais para pesquisa e tal. Com o smartphone aumentou mais 

ainda...e hoje eu uso o tempo todo. Então, acho que fui evoluindo 

junto, conforme o acesso ia aumentando fui aumentando o meu uso. 

(Entrevistado 7) 

Além disso, foi mencionado por alguns entrevistados uma intensificação ou mesmo uma 

iniciação dos hábitos de consumo de conteúdo digital por volta dos anos de 2008 e 2009, com 

a introdução da utilização de produtos da Apple, como o iPhone e o iPad, o que pode estar 

relacionado ao perfil socioeconômico da amostra, composta por indivíduos de escolaridade e 

nível econômico mais alto.  

(...) foi mais ou menos desde 2008. A introdução do iPhone e do iPad 

foi uma coisa que mudou a minha experiência de usuário. (...) foi 

quando a internet deixou de ser uma coisa bruta e passou ser uma 

coisa de um usuário normal. (Entrevistado 10) 

O iPad foi revolucionário em termos de tecnologia...no sentido de 

experiência de uso prazeroso na utilização da ferramenta e de 

informação. Eu comecei comprando o iPad e da compra do iPad eu 
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fui levado, não sei se por força do marketing ou pelo quê, eu fui 

levado a migrar para vários equipamentos e produtos da Apple, por 

força da conectividade, de facilidade de integração... então o iPad 

abriu as portas para esse tipo de coisa para mim e daí já troquei o 

notebook por um MacBook, aí comprei um Apple TV, aí comprei um 

Time Capsule...que é um roteador com memória da Apple que te 

integra em rede, aí comprei o iPhone, então...do iPad eu fui 

escalando dentro de um processo, dentro desses produtos da Apple 

que são muito fáceis de serem conectados entre si e isso me levou a 

esse processo de intensificar a minha utilização dos meios digitais, 

dos softwares. (Entrevistado 5) 

Isso foi observado não somente em relação a tecnologia representada pela internet e 

pelos equipamentos que permitem a leitura digital, mas também especificamente em relação 

aos e-books, demonstrando a importância do acesso como veículo primário para proporcionar 

a criação do hábito de leitura de e-books: 

Livro mesmo eu comecei a ler depois do tablet porque é um formato 

parecido. (Entrevistado 8) 

Se eu não tivesse um iPad eu jamais teria lido os e-books que eu li. 

(...) me deu acesso, porque senão eu não teria acesso para isso. Eu 

jamais leria em desktop ou no MacBook. (Entrevistado 5) 

Está claro a partir das entrevistas que o acesso é um fator essencial e primário para o 

desenvolvimento do hábito de leitura digital, incluindo a leitura de e-books, visto que permite 

a experimentação, que é um primeiro passo para a formação de todo e qualquer hábito. Sem o 

acesso não se constrói esse hábito. No entanto, apesar do acesso ser uma pré-condição, é 

apenas um dos componentes que proporciona o desenvolvimento do hábito. O acesso não 

necessariamente faz com que o indivíduo converta aquele acesso em um hábito, sendo 

necessário o estabelecimento do loop do hábito (DUHHIG, 2012) para que haja essa 

conversão. 

Ademais, o marketing realizado pelas empresas para a venda das tecnologias digitais 

(como os desktops, notebooks, tablets, smartphones, e-readers) tem foco na mente executiva, 

racional e consciente dos consumidores e não na mente habitual. Ocorre que, segundo Martin 

(2009), os hábitos estão ligados ao inconsciente dos indivíduos, ou seja, a sua mente habitual, 
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que aprende pela recompensa e pela repetição e não pela razão e intenção como a mente 

executiva, consciente e racional. Por isso, essa comunicação do marketing voltada para a 

mente consciente pode até ser efetiva em um primeiro momento para garantir a intenção de 

compra em uma compra do equipamento digital e dos e-books, mas esse ato de compra não 

necessariamente será revertido em uma utilização habitual desses dispositivos digitais e dos e-

books. Então, há uma grande diferença entre o consumidor ter acesso e utilizar habitualmente. 

Percebe-se, deste modo, que a mente executiva tem um aprendizado rápido, ao contrário 

dos hábitos, que não se formam de imediato e sim lentamente. (MARTIN, 2009) 

4.2 Intimidade com a tecnologia  

Como mencionado na categoria anterior, o indivíduo pode ter acesso à tecnologia, mas 

não necessariamente ter intimidade com essa tecnologia. Neste caso, o indivíduo teria acesso 

à tecnologia, mas não a utilizaria.  

A intimidade com a tecnologia aqui é uma categoria que significa que a tecnologia 

digital faz parte do cotidiano do indivíduo, caracterizando um uso habitual. Por uso habitual 

leia-se: utilização da internet para as atividades do seu cotidiano; pagamento de contas; 

realização de compras; utilização de GPS; uso de mecanismos de pesquisa online; e-mail; 

whatssapp; redes sociais. Isso é o que está inserido nesta categoria; é isso que é o hábito de 

tecnologia. Todos os 12 entrevistados demonstraram ter intimidade com a tecnologia, que está 

relacionada com a atitude positiva perante a tecnologia. 

No que concerne a intimidade com a tecnologia, os entrevistados demonstraram em sua 

narrativa uma sensação de conforto, praticidade, facilidade, utilidade e necessidade perante a 

tecnologia e um forte impacto provocado por ela em suas vidas: 

É um facilitador da vida hoje em dia com certeza. (Entrevistado 4) 

É interessante observar que os três entrevistados abaixo mesmo sendo não leitores de e-

books relatam uma relação positiva e de intimidade em relação a tecnologia.   

Não vivo sem, eu uso a todo momento em qualquer lugar. 

(Entrevistado 7) 

Veio para somar, mas promove mudanças né...você não tem mais 

álbum de fotos, você passa a ter uma casa toda conectada, você tem 

acesso as informações de qualquer lugar, na TV, no computador, está 
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tudo em rede, enfim...é avanço...você acessa com muita rapidez e 

velocidade muita informação. (Entrevistado 5) 

Não tive conflito com a tecnologia. Não sou refratário ao novo (...) 

Acho que não é um problema de aversão, é problema de procrastinar. 

(Entrevistado 2) 

Essa relação de conforto e intimidade com a tecnologia baseia-se em experiências 

positivas de uso dessa tecnologia, que funcionam como marcadores somáticos (DAMÁSIO, 

1996) positivos guiando os indivíduos a repetirem esses hábitos de consumo digital que lhe 

garantam a reprodução dessas experiências positivas de uso, ou seja, da sua recompensa. O 

processo de formação de hábitos está associado aos marcadores somáticos uma vez que as 

emoções positivas constroem os hábitos e as emoções negativas (frustração) repelem a 

formação dos hábitos. Como foi visto no referencial teórico, os marcadores somáticos 

funcionam como uma espécie de atalho cognitivo do nosso cérebro, fundado em “experiências 

anteriores de recompensa e punição”. (LINDSTROM, 2009, p. 116) Deste modo, há a 

conexão de experiências ou emoções a uma reação específica, onde os marcadores somáticos 

negativos possivelmente agirão no sentido de repelir novas ações que reproduzam as 

experiências negativas, enquanto os marcadores somáticos positivos tendem a provocar 

repetições das ações que reproduzam aquelas experiências positivas.  

Neste sentido, a frustração do uso das tecnologias digitais é um fator relevante da não 

formação do hábito. A facilidade proporcionada pela tecnologia é a recompensa. Porém, se 

ela criar atrito ou conflito o indivíduo não a utilizará com frequência e não a adotará. Assim, 

quando as empresas elaboram um produto de tecnologia elas tem que ter em mente que 

precisam fazer uma interface fácil e amigável, pois caso contrário isso gerará frustração, ou 

seja, uma experiência negativa perante o produto, que repelirá a sua repetição e, 

consequentemente, a formação daquele hábito. O problema de lidar com tecnologia de um 

modo geral é a frustração no uso. Caso o contato inicial, a experimentação não seja bem 

sucedida essa experiência gerará frustração, não gerando aprendizagem.  

O trecho da entrevista abaixo demonstra essa questão da frustração com a plataforma 

digital para a leitura de e-books. Esse entrevistado não leitor de e-books, mesmo possuindo 

intimidade com a tecnologia, enfrentou dificuldades no uso da plataforma Kindle, o que 

ocasionou um sentimento de frustração, que foi um dos fatores responsáveis pelo não 

desenvolvimento do seu hábito de leitura de e-books. 
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...eu não sei se ele tem tantas facilidades, eu tive um pouquinho de 

dificuldade usando o Kindle, como a questão das páginas, de grifar, 

de copiar. A depender do formato nem sempre é fácil. Só em arquivos 

PDFs originais que você consegue ter as facilidades. Fora isso não é 

tão simples assim, a leitura é simples, mas você usar aquela leitura 

para algum estudo, para fazer um resumo, fazer uma resenha aí já 

complica. Não que o físico seja fácil em relação a isso, mas o digital 

deveria facilitar isso e não facilita...e em dificuldade tem essa questão 

das páginas do Kindle, por exemplo, que eu te falei que eu não 

consegui ver, aí eu realmente fiquei frustrada porque no físico eu 

consigo ver isso e no digital eu procurei, procurei e não achei de jeito 

nenhum. (Entrevistado 7) 

Assim sendo, percebe-se a importância de serem oferecidas aos consumidores interfaces 

e formas de uso que sejam absolutamente fáceis e intuitivas que possibilitem uma 

aprendizagem simples e rápida da utilização dessa tecnologia para que haja a formação de 

hábitos de consumo digital, conforme já assinalado no item de hábitos do referencial teórico. 

Desta maneira, a mente inconsciente poderá encarregar-se desse processo, auxiliando a 

formação desse hábito de consumo. Isto ocorre porque o cerebelo – estrutura que faz parte da 

área do cérebro denominada “cérebro de dinossauro” (MARTIN, 2009) – exerce um papel 

significativo no processo de interação dos consumidores com as novas tecnologias, visto que 

interage com o meio ambiente com a finalidade de harmonizar a intenção com a ação. Como 

esse aprendizado acontece com a experiência, à medida que a experiência de uso da 

tecnologia apresentar um design amigável, de aprendizado fácil e célere de seus comandos 

pelos consumidores, ele irá se inserir dentro da lógica da mente inconsciente, que é onde os 

hábitos nascem. Já, uma interface mais complexa demanda a mente consciente, dificultando a 

formação de hábitos. (MARTIN, 2009) 

Observou-se ainda que dois entrevistados ressaltaram que fizeram a migração para a 

tecnologia digital na música, com a utilização do programa Deezer, e nas fotografias, com o 

arquivamento das fotos somente em arquivos digitais. O interessante é que esses dois casos 

tratavam-se de não leitores de e-books, que embora leitores digitais e usuários de tecnologia 

digital, não formaram o hábito de leitura nos e-books. Percebe-se assim que as pessoas 

gerenciam a sua adoção da tecnologia de acordo com o seu interesse, apresentando perfis 

diferentes de adoção de tecnologia digital em cada caso. 
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A minha cabeça não se resolve o suficiente em ter uma biblioteca 

digital, como eu tenho documentos, fotos...as fotos eu já consegui 

superar a questão de não ter álbum com foto física impressa e as 

revistas e os jornais também, mas o livro não (...) eu tenho uma 

relação afetiva que eu acho que é o impeditivo para eu migrar como 

eu migrei com as fotografias, que não foi fácil no início. Eu lembro 

que no início já tinha a disponibilidade de você ter as fotos digitais e 

mesmo assim eu mandava imprimir e fazia álbum físico, mas eu acho 

que a tecnologia foi avançando e você passou a ter, quer dizer, hoje 

eu vejo um álbum de fotos instantaneamente na TV da minha casa. 

Então eu consigo ter um backup de umas 6000 fotos, se fosse imprimir 

eu ia ter que morar em outro lugar, então aí a coisa foi mas eu não 

tinha esse vínculo afetivo com as fotos. (Entrevistado 5)  

Eu por exemplo não compro mais CD e adoro música mas eu uso o 

Deezer, que é um aplicativo que tem milhões de músicas de todos os 

estilos que você paga uma assinatura mensal de US$ 7,00 por mês e 

eu tenho ali todas as músicas que eu posso acessar a qualquer 

momento porque está ou no smartphone ou no computador. A 

vantagem é que posso ouvir para conhecer uma nova música, um 

novo cantor, ver se gosto ou não, armazenar ou não, não preciso mais 

ir a uma loja e perder um tempo enorme. (...) Porque a música, você 

ouve várias músicas, e livros você não consegue ler 10 livros por dia, 

mas você pode ouvir 10 músicas por dia. (Entrevistado 9) 

Ademais, o desenvolvimento dessa intimidade com a tecnologia passa pela questão da 

formação de um hábito, tendo em vista que deve haver a adoção dessa tecnologia, o que 

significa inseri-la como um hábito na vida dos indivíduos, passando pela mecânica do loop do 

hábito. Assim, o loop do hábito de uso da tecnologia digital, é iniciado com um estímulo, que 

vai gerar uma resposta, que vai acarretar uma recompensa. (DUHHIG, 2012) Observa-se que 

partindo do pressuposto que esta dissertação está adotando uma postura cognitivo-

comportamental da formação do hábito ao relacioná-lo com as atitudes, a deixa que 

impulsiona o loop de qualquer comportamento habitual é a necessidade, visto que a deixa para 

a alteração de qualquer comportamento é a necessidade de adaptação. Assim, a mudança do 
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hábito é originada pela desadaptação, desenvolvendo-se a partir daí um processo de formação 

de hábito, que terá como produto final esse hábito mudado e consolidado ou um novo hábito. 

Figura 4 – Loop do hábito de uso da tecnologia digital  

 

 

 Fonte: Elaborado pela autora  

Com o passar do tempo, conforme ocorre o consumo do conteúdo digital cada vez mais 

frequente, as associações entre estímulos e recompensas vão se reforçando e tornando cada 

vez mais automático o loop do hábito. (DUHHIG, 2012) Desta maneira, nota-se que o 

desenvolvimento de hábitos de consumo de novos produtos da tecnologia não é imediato, 

necessitando de prática frequente e repetição por longos períodos até se tornar um 

automatismo dentro dessa mecânica do loop do hábito, pois quanto mais eles forem praticados 

mais reforçarão o circuito do hábito. (EYAL; HOOVER, 2013)  

4.3 Praticidade  

A praticidade do meio digital foi relatada inúmeras vezes ao longo das entrevistas sob a 

forma de diversas subcategorias ligadas a experiência de uso do indivíduo que envolviam: a 

portabilidade; a mobilidade (poder levá-lo para ler a qualquer hora em qualquer lugar); ser 

leve; caber em uma bolsa; a facilidade; as funcionalidades inseridas naquela forma de leitura, 

como a possibilidade de marcar, sublinhar, fazer notas e salvá-las; o livro poder ser enviado 
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instantaneamente e diretamente após a compra para a sua plataforma digital pela internet 

através do wi-fi ou 3G; ser multiplataforma; liberar espaço na sua estante. 

Deste modo, a praticidade revela-se na resolução de uma série de problemas da vida do 

indivíduo: libera espaço na casa, ajudando na organização; o indivíduo pode levar vários 

livros; não pesa na bolsa; após a compra ele recebe o livro instantaneamente no seu aparelho. 

É toda a questão da experiência positiva de uso, como se pode perceber dos trechos das 

entrevistas que seguem abaixo: 

O instrumento é fácil de usar, eu acho o meio digital bastante prático 

(Entrevistado 7) 

Os entrevistados leitores de e-books ressaltaram aspectos específicos da praticidade dos 

e-books: 

Com um Kindle você lê um livro em qualquer lugar que você esteja, 

com uma biblioteca de 100 livros que você não precisar ficar 

escolhendo qual livro você vai levar (Entrevistado 12) 

Os aplicativos dos livros são mais fáceis de mexer, de fazer anotação, 

e já o PDF é muito fechado, ele é meio estranho de conseguir 

trabalhar (Entrevistado 8) 

Eu consigo marcar coisas nele, eu consigo sublinhar, eu consigo 

deixar alguns comentários....(Entrevistado 11) 

Você tem a questão do espaço que o livro físico ocupa em casa...o fato 

de eu poder ter 3 ou 4 livros na mesma plataforma e ter a facilidade 

de poder escolher qual eu quero ler naquele momento. Você tem uma 

variedade grande dentro de um só meio. (Entrevistado 8)  

Principalmente, apesar de tudo que eu falei de bom, a nuvem! Tem em 

tudo quanto é lugar! Eu não tenho que levar o livro comigo. A 

qualquer momento que me dê na telha de fazer qualquer coisa está 

tudo na internet, no dropbox, no Icloud e eu leio a hora que eu quiser. 

É portabilidade, praticidade...é muito melhor gente! (Entrevistado 10)  
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No que concerne ao livro físico nota-se que alguns entrevistados não leitores de e-books 

valorizam a praticidade do livro físico em detrimento do livro digital, ressaltando a rapidez e a 

disponibilidade de pegar um livro físico na estante a qualquer momento:  

É muito mais fácil abrir o livro na página que está marcada e 

continuar a leitura do que procurar onde está. (Entrevistado 2) 

Eu acho que a leitura no meio físico é mais rápida. Eu leio muito mais 

rápido no papel do que na tela. No papel parece que você tem uma 

noção melhor do livro, sua leitura é mais rápida, mas tudo é questão 

de costume mesmo. Para mim a facilidade é isso, é o tempo, a leitura 

no livro impresso é mais ágil. (Entrevistado 6)  

Eu acho mais prático o livro físico. (Entrevistado 3) 

Observa-se por essas declarações que a praticidade funciona aqui como a recompensa 

do loop do hábito da leitura seja no meio digital, seja especificamente nos e-books ou seja no 

meio físico, reforçando cada vez mais o loop do hábito. Desta forma, para que esse loop do 

hábito seja estabelecido é preciso que o produto em questão – e-books – gere soluções e 

facilite a vida do indivíduo. (Martin, 2009) A leitura dos e-books não vira um hábito para o 

consumidor se o seu uso causar atritos e problemas para o indivíduo (ver trecho da 

entrevistada 7 na p. 61). Como mencionado anteriormente este é um fator importante para a 

formação do hábito de uso da tecnologia.  

Como assevera Graves (2011) as mentes consciente e inconsciente agem de formas 

distintas, sendo classificadas por Martin (2009) como mente executiva – “parte do cérebro 

onde ocorre o processamento cognitivo consciente” – e mente habitual – “a região do cérebro 

responsável pelo processamento do inconsciente”. (MARTIN, 2009, p. 4) Dentro dessa 

mecânica evolutiva o hábito é um atalho, é um facilitador, pois a mente consciente 

constantemente delega decisões à mente inconsciente (MARTIN, 2009), sendo esta 

responsável pelo controle de grande parte do comportamento cotidiano dos indivíduos.   

Então, neste contexto a leitura dos e-books tem que fazer parte do cotidiano do 

indivíduo, a ponto de se tornar invisível para ele. As situações de rotina ocorrem pelo hábito. 

O cérebro está sempre tentando economizar energia, por isso tenta transformar qualquer rotina 

em um hábito. (DUHIGG, 2012). O ideal da adoção, da utilização habitual de uma tecnologia 

é que o usuário nem perceba que ela exista, pois desta maneira ela estará enraizada em seu 
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cotidiano e em sua mente habitual, tornando-se inconsciente para o indivíduo. A praticidade é 

quando a tecnologia se torna invisível. Quando perguntado a respeito é que o entrevistado se 

dá conta do quanto aquilo impacta na sua vida, no seu cotidiano, com tal intensidade que ele 

nem viveria sem, mas de uma forma que ele nem sente no seu dia a dia, pois é invisível, de 

tão entranhada no seu inconsciente. 

Nossa vida seria um inferno sem a tecnologia. Eu não consigo 

encontrar uma atividade que ela não impacte. (Entrevistado 10) 

4.4 Conforto Visual 

A categoria conforto visual aqui abarca o conforto e o desconforto no ato da leitura em 

meio digital, incluindo a questão do tamanho da tela, do estresse visual causado pela emissão 

de luz direta de desktops, notebooks, tablets, smartphones bem como a menção ao conforto 

proporcionado aos olhos no ato de leitura pelos e-readers tendo em vista a sua luz indireta.  

 

(...) a minha dificuldade em ler artigo científico é no tablet não é em 

ler no digital (...) porque eu acho que é o tamanho da tela e a minha 

tela do tablet é de 10 polegadas, me dá cansaço nos olhos. Já no 

notebook e desktop ok. (...) O smartphone eu não uso para leitura – só 

e-mail – porque a tela é muito pequena e me incomoda. Tenho um 

Iphone 4 e acho a tela pequena e me incomoda os olhos; tenho uma 

dificuldade na leitura, acho que me esforço muito para ler, para tudo, 

não gosto. (Entrevistado 11) 

 

Observa-se ainda que alguns entrevistados não leitores de e-books, mesmo sendo 

leitores digitais de forma habitual, mencionaram especificamente a questão de um maior 

conforto visual proporcionado pela leitura diretamente em papel. Ao que parece o tempo de 

leitura normalmente mais prolongado de um livro provoca um incômodo maior se comparado 

a outros tipos de leitura digitais mais rápidas e menos densas, tendo isso sido inclusive 

pontuado nos trechos abaixo. 

 

A tela tem a questão da luz que incomoda e com o tempo cansa mais e 

no papel não tem muito isso. (Entrevistado 06) 
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Não sei se é porque eu tenho miopia que para a minha visão é mais 

confortável ler no papel, não sei se pela luminosidade da tela, 

enfim...eu acho a leitura digital um pouco mais desconfortável do que 

em papel, dependendo da letra também. Então, quando é uma leitura 

mais longa, mais complexa, mais demorada, como um livro é mais 

confortável de ler no papel. (Entrevistado 01) 

 

Os depoimentos abaixo demonstram um maior conforto visual de leitores de e-books na 

utilização dos e-readers em comparação com as demais plataformas digitais, destacando a 

questão da luminosidade. Conforme anteriormente abordado no capítulo sobre mercados de e-

books do referencial teórico, os e-readers foram criados com a função de serem leitores 

digitais – dispositivos de leitura digital dedicados (NOGUEIRA, 2013) – e possuem a tela e-

ink, que imita o papel e a tinta de um livro comum, além de emitirem uma luz indireta, o que 

proporciona um maior conforto aos olhos dos leitores. Já os tablets são dispositivos de leitura 

digital não dedicados – convergentes ou gerais (NOGUEIRA, 2013) – que não foram feitos 

para serem leitores de livros, bem como as demais plataformas digitais, não possuindo a tela 

e-ink e projetando uma luz direta nos olhos o que pode causar desconforto visual em muitos 

usuários. 

 

Realmente eu leio muito melhor nele, no Kindle, do que no 

computador e no celular. A questão da luminosidade realmente 

influencia e ele tem todo aquele layout que é fosco, ele te lembra 

mesmo o papel, então eu gostei bastante. (...) pelo menos o Kindle me 

dá um grande conforto visual, nem fica brilhoso nem nada. Aquela 

tela dele é tudo de bom, ainda mais de noite. (Entrevistado 4) 

 

Livro...basicamente no Kindle, ó o Kindle...a leitura é muito mais 

agradável (...) nas outras plataformas não, porque não é tão 

agradável de ler...você tenta no sentido de que você passa horas e 

horas, de vez em quando você até lê, você tenta, começa, mas não é 

agradável, é questão de gosto mas eu pelo menos não acho...a 

luminosidade não favorece...tem mais a ver com o instrumento e não 

com o conteúdo...não é que não possa, dá para ler, mas...mas no 

trabalho por exemplo até que eu leio bastante arquivo em PDF no PC 
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mas aí são leis, artigos, não livros propriamente ditos...são coisa 

voltadas para o trabalho. (Entrevistado 12) 

 

Depreende-se da análise das entrevistas que a desagradável sensação de desconforto 

visual durante a leitura provocada pelas plataformas digitais que possuem emissão de luz 

direta ou um tamanho de tela pequeno parece afetar mais pessoas sensíveis a essa questão 

visual e que fazem uso frequente de leituras mais longas, o que pode ocasionar um maior 

estresse visual.  

 

4.5 Hábito de leitura 

A categoria hábito de leitura nesta pesquisa é integrada por todas as questões que 

envolvem as atitudes que se refletem no hábito de leitura do livro físico, como a 

materialidade, a presença física do livro, o aspecto emocional envolvido na leitura do livro 

físico, como o gosto pelo papel, por sentir o cheiro do livro, por pegar o livro, de tê-lo na 

estante. 

Importa ressaltar que o hábito de consumo de conteúdo de tecnologia – inserido na 

categoria intimidade com a tecnologia – e o hábito de leitura são coisas distintas, analisadas 

em categorias separadas. No e-book há a junção dessas duas categorias: a leitura com a 

tecnologia. 

A 3ª edição da pesquisa “Retratos da Leitura no Brasil”, realizada em 2011 pelo 

Instituto Pró-Livro em parceria com o apoio da Câmara Brasileira de Livros - CBL, do 

Sindicato Nacional dos Editores de Livro - SNEL e da Associação Brasileira de Editores de 

Livros Escolares - Abrelivros e divulgada em 2012 traz relevantes dados sobre a realidade da 

prática da leitura no Brasil, tendo por base a população brasileira com mais de 5 anos, 

alfabetizada ou não, em 2011 (178 milhões) e com uma amostra de 5.012 entrevistas feitas em 

315 municípios. O objetivo dessa pesquisa foi conhecer o comportamento de leitura da 

população, sobretudo com relação aos livros, incluindo a análise sobre o perfil dos leitores de 

livros digitais. Foi considerado como leitor aquele que leu pelo menos 1 livro nos últimos 3 

meses, seja inteiro ou em partes, e como não leitor aquele que não leu nenhum livro nos 

últimos 3 meses. 

Essa pesquisa concluiu que o desenvolvimento do hábito de leitura correlaciona-se com 

a escolaridade, classe social e ambiente familiar. Por esta relação, quanto mais escolarizado 
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for o indivíduo ou quanto mais ele estiver em uma situação econômica favorável, maior é a 

penetração da leitura e a média de livros lidos nos últimos 3 meses. Além disso, a questão do 

ambiente familiar é importante para propiciar a formação do hábito de leitura nas crianças.  

(INSTITUTO PRÓ-LIVRO, 2011) O fato dos pais incentivarem a prática da leitura em seus 

filhos e das crianças verem os pais e familiares lendo, tende a proporcionar uma maior 

valorização do ato de leitura nessas crianças e a facilitação da aprendizagem desse hábito, 

pois será proporcionada a experimentação inicial necessária e o desenvolvimento do 

mecanismo do loop do hábito (DUHHIG, 2012) com o estabelecimento de uma deixa, que 

gera uma rotina, que provoca o recebimento de recompensas.  

Outro ponto que merece destaque em relação a criação deste hábito e que foi aferido por 

essa pesquisa foi a questão do gosto pela leitura. O ato de leitura aparece em 7º lugar como 

atividade que as pessoas gostam de fazer no seu tempo livre, com 28% de preferência, 

perdendo para atividades como: assistir TV, escutar música ou rádio, descansar, reunião com 

amigos e familiares, assistir vídeos e filmes em DVD e sair com amigos. Entre esses 28%, 

58% afirmaram ler com frequência.  Além disso, 37% gostam pouco de ler; 30% não gostam 

de ler; 25% gostam muito de ler. Nesta esteira, parece que a deixa para a formação do loop do 

hábito de leitura é centrada muito mais na obrigação e na necessidade de leitura por motivos 

de estudo e profissionais. (INSTITUTO PRÓ-LIVRO, 2011) 

Com base nos critérios definidos pela pesquisa para a definição de leitor e não leitor, 

concluiu-se que o percentual da população de leitores é de 50%, tendo retraído desde a última 

edição da pesquisa realizada em 2007, que tinha aferido um percentual de 55% de leitores. 

Dentro desse percentual de 50% de leitores, 26% leu livros inteiros e 38% livros em parte. Já 

a média de livros lidos nos últimos 3 meses no total foi de 1,85 no que se refere a livros em 

geral, 0,82 de livros inteiros e 1,03 de livros em partes. Assim, percebe-se que a taxa de 

leitura do Brasil ainda é baixa, representando uma problemática ainda maior quando se fala de 

e-books, pois se há uma dificuldade na formação desse hábito de leitura isso é ainda mais 

complicado no que se refere aos e-books, pois além de ser uma tecnologia nova, pouco 

penetrada, com o preço ainda elevado, as pessoas ainda leem pouco no Brasil. (INSTITUTO 

PRÓ-LIVRO, 2011) 

Essa pesquisa ainda identificou em 2011 que 45% dos pesquisados nem mesmo nunca 

tinha ouvido falar de livros digitais e que 82% dos pesquisados nunca tinham lido um e-book. 

Dos que já tinham lido algum e-book (chamados de usuários de e-books pela pesquisa), 17% o 

fizeram no computador e 1% no celular. Dentro da base de usuários de e-books aferida na 
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pesquisa (9,5 milhões), esse percentual se apresentou maior nos habitantes com maior 

escolaridade (43% com Ensino Superior), nas classes mais altas (classe A/B: 53%) e na região 

sudeste (47%). O percentual dos usuários que baixaram o livro digital gratuitamente na 

internet foi de 82%, sendo que desses 82% um percentual de 38% era pirata.  Dentre os 

usuários de e-books, 42% leram apenas 1 livro digital e 49% leram 2 a 5 livros, sendo que 

37% acreditam que vão ler mais livros impressos e 34% que vão ler mais livros digitais. 

Porém, é certo que esse mercado está em constante crescimento e essa pesquisa foi realizada 

no ano de 2011, quando ele ainda era incipiente. (INSTITUTO PRÓ-LIVRO, 2011) 

Em contraponto a essa questão da baixa taxa de leitura no país – o que pode estar 

relacionado ao perfil socioeconômico da amostra, composta por indivíduos de escolaridade e 

nível econômico mais alto – as entrevistas foram realizadas com indivíduos com hábito de 

leitura semanal, que demonstraram reconhecer a importância da leitura em diversos aspectos 

tanto na área profissional como no lazer e na aquisição de conhecimento.  

Diversos relatos dos entrevistados, sobretudo dos não leitores de e-books, apresentaram-

se permeados de justificativas atitudinais para o seu hábito arraigado de leitura dos livros 

físicos, revelando um forte aspecto emocional nessa relação, que muitas vezes vem em 

conjunto com as crenças dos indivíduos, o que representa o elemento racional inserido em 

suas atitudes perante o livro físico. O hábito tem uma forte base emocional (Martin, 2009) e 

muitas pessoas têm uma relação emocional com os livros. Na mecânica do loop do hábito a 

recompensa tem um forte componente emocional, o que reforça uma determinada atitude. A 

relação emocional com o livro é estabelecida como mostram as declarações seguintes:  

Os livros são uma coisa importante na minha vida. A minha biblioteca 

é toda indexada. (...) (Entrevistado 2) 

Existe um componente emocional e existe um componente racional do 

que é mais fácil para mim. Eu volto à história da zona de conforto, 

estou acostumado a fazer isso, talvez não queira ter o sofrimento de 

me aculturar, de me adaptar. (Entrevistado 2) 

Acho que o meio digital para determinadas coisas ele passa, traz um 

pouco de frieza, o papel tem uma coisa mais lúdica, mais romântica. 

(Entrevistado 5) 
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Não sei se é para preservar uma coisa...não sei se é uma coisa meio 

saudosista. (Entrevistado 3) 

De vez em quando eu vou no escritório e dou uma olhada, fico 

olhando os livros que eu tenho, às vezes eu lembro de um livro e puxo 

e dou uma olhada. Então eu tenho uma relação afetiva que eu acho 

que é o impeditivo para eu migrar. (Entrevistado 5) 

Ainda dentro dessa resistência emocional a questão envolvendo o apego ao papel, 

incluindo a relação de posse com o livro físico e algumas vezes a apreciação da sua estética, 

foi fortemente citada entre os não leitores de e-books demonstrando uma grande dificuldade 

na formação do hábito de consumo do livro digital, alguns inclusive com o perfil de 

colecionador, como se verifica dos depoimentos abaixo.  

Eu tenho o perfil de colecionador. Então, como eu leio muito e gosto 

de ler muito, ter o livro físico na estante me dá prazer. Meio que 

completa...o meu sentimento de satisfação se completa com a leitura e 

com o fato de eu ter aquele produto, ter aquele livro e ele estar ali na 

minha estante, na minha casa. Então, isso é um fator impeditivo para 

que eu entre numa leitura de um e-book. (Entrevistado 5) 

O papel, eu acho que o papel é muito poderoso. É poderoso no 

sentido de que você foi aculturado nisso e é confortável para você 

pegar no papel, para ler no papel. (Entrevistado 2) 

 (...) eu gosto de me acomodar numa poltrona confortável, pegar um 

livro e ler. Tem outra questão também, eu gosto muito de papel, eu 

gosto não só do conteúdo da publicação, mas eu gosto também de 

apreciar a forma, a gramatura do papel, a tipologia que foi utilizada 

naquela impressão. E tudo isso no meio digital meio que desaparece, 

você pasteuriza, fica tudo meio que igual. (Entrevistado 9) 

Essa questão de sentir o livro, de apreciar a capa, de você ver 

que...eu não sei...esse meio tradicional assim, talvez seja um pouco de 

conservadorismo, não sei, mas existe uma questão emocional assim 

de você tocar o livro, não sei te explicar, não é uma questão racional. 

(Entrevistado 7) 
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Os livros além do conteúdo dele, que é o mais importante, eles do 

ponto de vista estético também são atrativos (Entrevistado 2) 

Tem algumas coisas em determinados tipos de livros que o livro 

digital não consegue reproduzir, né... livros que tem algum tipo de 

macete, de encarte que abre e reabre (...) livros mais de arte ou de 

gastronomia, livros que às vezes tem uma questão de textura e que o 

meio físico ressalta mais essas questões. (Entrevistado 5) 

O desenvolvimento e a alteração de hábitos de consumo são processos lentos e graduais, 

especialmente quando há um componente emocional envolvido, como no caso de um hábito 

tão arraigado como a leitura do livro físico. Conforme abordado no item de hábitos do 

referencial teórico, para que novos comportamentos habituais se consolidem na vida das 

pessoas é preciso que eles sejam praticados frequentemente, pois quanto mais eles forem 

praticados mais reforçarão o circuito do hábito, sendo essencial a sua repetição por longos 

períodos. (EYAL; HOOVER, 2013)  

A mente habitual aprende lentamente, ao contrário da mente executiva que tem um 

aprendizado rápido (MARTIN, 2009) Assim, os hábitos são fortalecidos com a repetição. 

Uma vez consolidados eles não são fáceis de serem modificados e interrompidos. Mesmo que 

um hábito esteja inativo ele sempre poderá ser reativado; ele não desaparece nunca de fato 

(EYAL; HOOVER, 2013; MARTIN, 2009; DUHHIG, 2012), pois se encontra codificado na 

estrutura cerebral. (DUHHIG, 2012) Neste sentido, o relacionamento do ser humano com o 

papel e com o livro físico vem de séculos e está muito entranhado na mente inconsciente dos 

leitores. Assim, não era de se esperar que a formação do hábito de leitura de e-books 

ocorresse em tão pouco tempo. Além disso, mesmo que os consumidores experimentem 

produtos novos, isto não significa que esses novos produtos se consubstanciarão em um 

hábito na vida desses indivíduos.  

Você foi treinado ao longo da vida para fazer uma anotação no papel, 

você tem que ser retreinado, sair da zona de conforto. Eu não tenho a 

necessidade (...) Não tenho nada contra, mas como não tenho hábito, 

parece que não estou disposto a fazer esforço para isso. As vantagens 

eu sei. (Entrevistado 2) 

Meu hábito de leitura é meio físico! Livro, revista, jornal...não tem 

aquelas pessoas que gostam do LP, do vinil? Eu me sinto melhor com 
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o meio físico. Acho que é mais uma questão de hábito mesmo, pela 

minha formação, por essa coisa do contato com o papel, eu acho legal 

isso, eu acho bacana. Eu não tenho nenhuma crítica negativa, é 

preferência mesmo pela questão do hábito e por essa coisa romântica 

do papel que eu gosto, de deitar na cama e abrir, sentir aquele cheiro 

do livro...aquela liturgia né...eu acho isso fantástico... (Entrevistado 

1)  

Verifica-se pelos trechos das entrevistas apresentados acima, que esses hábitos de 

leitura do livro físico são permeados por justificativas atitudinais. Aqui as atitudes são as 

justificativas presentes na fala dos entrevistados para explicar aquele comportamento de 

leitura. Verifica-se, então, que o hábito de leitura de livro físico tem um forte componente 

atitudinal e emocional. Conforme foi visto no referencial teórico as atitudes são formadas por 

três componentes: o afetivo, o cognitivo, e o comportamental. É importante ressaltar que essa 

divisão dos 3 (três) componentes é didática, pois na prática eles apresentam-se misturados. O 

componente afetivo de uma atitude é constituído pelas reações emocionais e sentimentos dos 

indivíduos a algum objeto de atitude. O seu componente cognitivo é constituído pelas crenças 

dos indivíduos a respeito de algum objeto de atitude. Já o componente comportamental é a 

predisposição dos indivíduos reagirem de certa forma no que se refere a determinado objeto 

de atitude, refletindo-se no hábito. (HAWKINS; MOTHERSBAUGH; BEST, 2007; 

SOLOMON, 2011) Assim, as experiências positivas e negativas anteriores fortalecem a 

escolha inicial.  

De acordo com o que foi apresentado no referencial teórico, a relação entre o hábito e a 

atitude delineia-se da seguinte forma: o hábito é um comportamento, um automatismo e a 

atitude é a justificativa cognitiva para aquele comportamento automático. Então, nota-se pelos 

relatos apresentados, sobretudo dos não leitores de e-books, que os entrevistados possuem 

atitudes positivas e de valorização do livro físico, sendo este um elemento forte no sistema de 

crenças e valores desses indivíduos.  

Por outro lado, também surgiram nas entrevistas pessoas que mesmo com um hábito 

arraigado na leitura de livros físicos, com fortes justificativas atitudinais e aspectos 

emocionais demonstraram que já começaram a enxergar vantagens na leitura do livro digital. 

As suas atitudes ainda são fortemente resistentes à mudança – percebendo-se inclusive no 

primeiro depoimento abaixo que o entrevistado declara ser uma questão emocional e que nem 

sabe explicar muito bem –, mas um dos entrevistados abaixo já admite experimentar a leitura 
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de um romance no Kindle, enquanto o outro já experimentou, mas ainda não transformou essa 

leitura de e-books em um hábito por essas questões atitudinais, emocionais e de hábito. 

Ah não sei te explicar o que acontece, mas acho que acontece com 

muita gente...essa questão de sentir o livro, de apreciar a capa, de 

você ver que...eu não sei...esse meio tradicional assim, talvez seja um 

pouco de conservadorismo, não sei, mas existe uma questão 

emocional assim de você tocar o livro, não sei te explicar, não é uma 

questão racional. Assim, eu ainda vou tentar o Kindle para romance, 

mas por enquanto eu acho que eu ainda prefiro o meio físico sim. 

(Entrevistado 7) 

Achei até que em alguns aspectos o livro digital era mais prático, era 

mais confortável (...) eu não tive nenhum desconforto com o livro 

digital e pelo contrário, achei ele bem mais confortável, você pode ler 

deitado, não importa em que posição ele esteja, você tem mais 

flexibilidade para ler, mas o que me afasta dele é o fato de não ter ele 

fisicamente ali para pegar, folhear, olhar...(...) o que me afasta dessa 

leitura é esse meu hábito de ter o livro físico dentro da minha coleção, 

dentro da minha biblioteca...(...) faz parte do prazer da minha 

experiência de leitura passar na livraria, olhar o livro. Então é todo 

um processo prazeroso que o livro digital queimaria algumas etapas 

disso. (...) as vantagens são inúmeras, mas o hábito e quase que essa 

liturgia que você tem, esse rito, esse ritual é que te mantém preso a 

algo que se você analisar friamente você vai dizer que é muito melhor 

você ter o livro digital. (Entrevistado 5) 

A análise das descrições feitas pelos entrevistados em relação ao hábito de leitura 

demonstra comportamentos habituais muito fortes, arraigados, e, muitas vezes, ritualizados. 

Esses indivíduos estão em uma zona de conforto, consciente ou inconscientemente, e não 

estão propensos a modificarem a prática de comportamentos que já possuem há um longo 

tempo, uma vez que isso demandaria a realização de esforços.  

Acho que ler um livro em meio físico, tomando um vinho, é mais legal. 

Me sinto mais à vontade, você pode relaxar mais, eu relaxo mais, eu 

acho que não fico tão tensa. (Entrevistado 3) 
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Observa-se ainda que, conforme se depreende de alguns trechos acima da fala dos 

entrevistados, isso ocorre mesmo quando eles percebem as vantagens da leitura de e-books, 

que seriam as recompensas do loop do hábito. Assim, como foi visto o consumo de produtos 

é, na maioria das vezes, guiado por ritos e pelos hábitos constantes do inconsciente, não 

consistindo em uma decisão consciente. (LINDSTROM, 2009)  

4.6 Preço 

A categoria preço aqui se refere aos aparelhos, aos aplicativos e ao custo unitário do 

livro digital, podendo funcionar como um inibidor ou como um incentivador do consumo de 

e-books, como demonstram os relatos abaixo: 

Acho o digital muito mais barato. (Entrevistado 10) 

O preço é um elemento dos 4Ps tradicionais do marketing (QUELCH; JOCZ, 2008; 

MARTIN, 2009) importante para propiciar a experimentação do produto, que consiste em um 

primeiro passo para a formação dos hábitos. Assim, sendo esse preço elevado para os 

consumidores a possibilidade de experimentação diminui frente a análise do custo-benefício, 

como percebe-se do depoimento abaixo.   

O custo do equipamento é caro e principalmente o preço do e-book é 

muito caro no Brasil em relação ao livro físico, a diferença é muito 

pequena para eu fazer uma tentativa para ver se eu vou gostar ou não 

e me adaptar. (Entrevistado 9) 

Eyal e Hoover (2013) afirmam que os consumidores que desenvolveram um forte hábito 

em relação a um produto, criariam certa dependência dele e se tornariam menos sensíveis ao 

seu preço. Entretanto, deve ser ressaltado que no trecho abaixo o entrevistado, mesmo sendo 

um leitor habitual de e-books, pondera que se o livro físico tiver o mesmo preço de um livro 

digital ele opta pelo físico. No seu loop do hábito do consumo de e-books ele se acostumou a 

ver e adquirir os e-books por um preço menor em relação aos livros físicos. Ele tem uma 

expectativa de preço, que forma uma âncora cognitiva de que o e-book sempre vai ser mais 

barato do que o digital. Quando essa âncora não é oferecida, ou seja, quando ele se depara 

com um livro físico com o mesmo preço de um livro digital há um desconforto, uma 

dissonância cognitiva, pois ele se vê em uma situação contrária ao seu hábito, colapsando o 

loop deste hábito.  
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O hábito de consumo desse produto está vinculado aos 4Ps – preço, praça, promoção e 

produto –, então, quando é estabelecido esse preço semelhante estará havendo uma 

discrepância com relação a esse hábito. Como foi abordado no referencial teórico de hábitos, 

Martin (2009, p.105) aduz que para “a compra, o uso e a recompra se tornarem habituais, o 

preço deve ser relegado ao inconsciente”, não devendo o aumento de preços ultrapassar o 

“limiar de tolerância do cliente ou, então, precisarão vir acompanhados de uma nova 

proposição de valor.” (MARTIN, 2009, p. 105) Neste sentido, é importante que as editoras e 

varejistas que atuem na venda de e-books estejam atentos a essa situação, pois caso coloquem 

o mesmo preço para os e-books e livros físicos, é possível que seja gerada uma dissonância 

cognitiva, que prestará um desserviço para o desenvolvimento desse hábito.  

 (..) questão também de custo né...você vai ver um livro físico de 

conteúdo técnico as vezes custa R$150,00 e querem cobrar o mesmo 

em um livro digital...acho isso a maior “picaretagem”. Aí se o preço 

for o mesmo vou no físico. Se for para pagar eu pago pelo menos pela 

questão de custo, mas não necessariamente de ser o mais agradável, o 

mais agradável seria o digital. (Entrevistado 12) 

Há algumas discussões referentes a essa questão do preço no mercado internacional de 

e-books, envolvendo a Amazon e as outras editoras nos Estados Unidos. O grupo editorial 

Hachette posicionou-se contra a política de menor preço praticada pela Amazon, alegando que 

a Amazon além de querer vender e-books a apenas US$9,99, valor este considerado baixo 

pela editora, quer aumentar sua margem de lucro, de 30% para 50%, sobre cada volume 

vendido. Essa briga entre o grupo editorial e a Amazon foi o início de uma relação conflituosa 

com outras editoras e autores. Em represália a atitude da Hachette, a Amazon passou a 

dificultar a venda de livros editados por ela, com a retirada dos títulos e atrasos na entrega de 

volumes físicos da editora. Isso acabou por prejudicar os autores, o que levou um grupo de 

909 escritores populares a elaborar um manifesto em forma de carta aberta criticando a 

postura da Amazon de obstaculizar a venda de livros, o que intensificou o conflito. Além, 

disso o grupo alemão Bonnier relatou os mesmos problemas que a Hachette e se recusou a 

negociar o repasse de lucros à Amazon. (AMAZON, 2014; STREITFELD, 2014) 

Ainda nesse cenário de conflitos envolvendo questões de preço, a justiça americana 

promoveu um processo antitruste contra a Apple e mais cinco editoras norte-americanas, 

devido aos preços cobrados pelos e-books. Essas empresas foram investigadas por terem 

alterado seu modelo de negócios – antes da chegada da Apple as editoras vendiam os e-books 
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pela metade do preço da edição impressa – formando um possível cartel, tornando difícil a 

concorrência no setor e provocando uma significativa elevação dos preços em toda a indústria 

de livros digitais. (HIGA, 2011; STREITFELD, 2014) 

Esse cenário internacional tenso trouxe preocupações às editoras brasileiras que tiveram 

uma resistência ao funcionamento da Amazon no Brasil, sobretudo no que se refere aos 

preços por ela praticados, tendo em vista que é considerada predatória em outros mercados. 

Alguns defendem inclusive uma política de regulamentação de preços. Neste movimento de 

autoproteção, seis importantes editoras – Record, Sextante, Rocco, Objetiva, Planeta e L&PM 

– se reuniram e criaram a DLD (Distribuidora de Livros Digitais), que foi lançada em abril de 

2011. Em agosto de 2012, a Novo Conceito também passou a integrar a DLD. A Amazon 

fechou um acordo com as editoras brasileiras para começar operar no Brasil. (ALMEIDA, 

2014; CARRENHO, 2014; MACHADO; MATSUURA, 2012) 

Então, percebe-se que há uma relação tensa na cadeia produtiva dos livros, entre as 

editoras, os varejistas e os autores. Neste contexto, se os preços forem muito baixos as 

editoras lutarão para garantir o seu preço. Porém, em um cenário em que a autopublicação 

está presente de forma cada vez mais intensa, sendo mais fácil manter esses preços baixos. 

Esse contencioso gera uma dificuldade na disponibilização e no preço dos e-books. 

4.7 Oferta de Títulos 

A categoria oferta de títulos abarca a questão da disponibilidade de títulos de e-books à 

disposição no mercado para serem lidos pelos indivíduos.  

Nem todos os livros físicos você tem em digitais. (Entrevistado 12) 

Assim como o acesso e o preço, a disponibilidade dos títulos dos e-books é importante 

para a experimentação do produto. Como mencionado anteriormente, qualquer hábito só 

começa com a experimentação, mas a experimentação por si só não gera hábito. Deste modo, 

ter uma oferta grande de títulos e uma distribuição adequada de e-books impacta na formação 

do hábito de leitura dos livros digitais. 

Livro eu tenho procurado sempre digital, mas se eu não encontro aí 

eu vou para o físico. (Entrevistado 8) 
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A oferta de títulos de e-books é importante para a consolidação e expansão desse hábito 

de leitura dos livros digitais. Conforme demonstrado nas falas acima a não disponibilidade de 

títulos de livros digitais para venda pode provocar uma busca pelo livro físico. 

 

É interessante ressaltar que houve um relato de um não leitor de e-books no sentido 

contrário, ou seja, que buscou o livro digital, pois não encontrou o livro físico a sua 

disposição. No entanto, isso não fez com que ele desenvolvesse um hábito de leitura de e-

books, (mesmo tendo se manifestado favoravelmente a eles) por outros fatores atitudinais 

presentes no seu hábito de leitura de livro físico. Pode-se constatar aqui um caso de 

experimentação proporcionado pela oferta do título no Brasil que não se transmutou em um 

hábito de leitura de e-books.   

Eu utilizei pela ausência de opção para ler o que eu queria ler. Ou 

seja, eu li livros que ainda não tinham disponíveis no Brasil para 

leitura e aí eu busquei pela internet e consegui, inclusive em inglês, e 

consegui baixar para ler. E eu não continuei isso porque na verdade o 

fator que me levou a leitura foi a ausência de alternativa em relação 

ao livro físico, porque eu tenho o perfil de colecionador. 

(Entrevistado 5) 
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5. Observações Finais 

Os livros digitais representam uma grande inovação no mercado editorial de livros e no 

cotidiano das pessoas. Após séculos da onipresença dos livros físicos, a adoção dessa nova 

forma de consumo de conteúdo de leitura passa pela questão da formação e mudança de 

hábitos, do seu impacto nos 4Ps tradicionais do composto de marketing do livro físico, da 

análise desse crescente, mas ainda diminuto mercado, bem como das atitudes. 

Os 4Ps do composto de marketing – produto, preço, promoção e praça – do livro físico 

sofrem alterações quando aplicáveis aos livros digitais. Quanto ao produto, os e-books 

apresentam como características relevantes a sua imaterialidade, a maior facilidade de 

armazenamento e o menor impacto no meio ambiente. Quanto ao preço, em que pese os 

diversos conflitos envolvendo as editoras, os varejistas e os autores no mercado internacional, 

há uma tendência ao preço dos e-books ser menor em relação ao livro físico, haja vista os 

custos reduzidos frente ao livro em papel. Quanto a promoção, a comunicação dos e-books 

ocorre por meio da internet, via sites de e-commerce e plataformas digitais de leitura. Quanto 

a praça, a distribuição dos e-books se dá pela internet, podendo ocorrer via desktops, 

notebooks, tablets, celulares e e-readers, sendo, portanto, multiplataforma e instantânea, ao 

contrário dos livros físicos, criando comodidade e conveniência para o consumidor.  

Neste contexto do composto de marketing, observa-se que o e-reader teve pouco tempo 

de maturação no mercado brasileiro, pois o seu período de introdução no mercado foi 

reduzido frente à difusão de tablets e smartphones, bem como o desenvolvimento de 

aplicativos de leitura para essas plataformas. Quando os primeiros e-readers chegaram ao 

Brasil, havia sérios gargalos que impediram a sua consolidação, pois não havia loja para a 

venda do produto nem uma oferta expressiva de e-books, a tecnologia ainda era ruim e os 

leitores os usavam para ler PDF. Assim, o e-reader mal havia se consolidado quando 

chegaram os tablets e smartphones com toda sua multifuncionalidade e canibalizaram os e-

readers. Na prática o que ocorre é que no mercado brasileiro não há duas categorias 

consolidadas como ocorre no mercado norte-americano – categoria dos tablets e dos e-

readers – em que primeiro vieram os e-readers (Amazon, Sony) e depois os tablets.  Deste 

modo, é provável que num futuro próximo, à medida que haja uma maior oferta de e-readers 

no mercado brasileiro, estes se consolidem como um produto de nicho, voltado para aqueles 
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leitores vorazes de livros físicos e que ao mesmo tempo forem multitelas, e possuírem um e-

reader e um tablet.  

É importante retomar-se aqui que essa dissertação partiu do pressuposto da divisão 

cognitiva da mente proposta por Martin (2009) em mente habitual (inconsciente) e mente 

executiva (consciente), bem como do desenvolvimento do loop do hábito demonstrado por 

Duhhig (2012). O funcionamento da mente inconsciente é diferente do da mente consciente. 

(GRAVES, 2011) Por outro lado, pretendeu-se abordar não somente essa perspectiva das 

neurociências (MARTIN, 2009; LINDSTROM, 2009; DUHHIG, 2012; EYAL; HOOVER, 

2013), cuja ênfase repousa nos mecanismos neurofisiológicos, como também, no cotejo entre 

atitudes e hábitos, a perspectiva da abordagem cognitivo-comportamental do hábito (MYERS, 

2003), que enfatiza o problema do comportamento como sendo vital para adaptação do 

indivíduo ao meio ambiente. A união dessas duas visões complementares é relevante e 

enriquece este trabalho, pois se de acordo com a primeira visão a mudança de hábito é gradual 

e paulatina, já que há uma mecânica cerebral envolvida, de acordo com a segunda visão isso é 

feito mudando as condições de estimulação do indivíduo.  

Entretanto, a ênfase de marketing realizada pelas empresas do segmento para a 

comercialização das tecnologias digitais em seu sentido mais amplo tem foco na mente 

executiva, racional e consciente dos consumidores, que aprende pela razão e intenção e não na 

mente habitual, que aprende pela recompensa, formação de hábito e repetição. Tal foco 

dificulta a criação de um hábito de uso destas tecnologias, pois tendo em vista que os hábitos 

estão ligados à mente inconsciente (MARTIN, 2009), essa comunicação do marketing voltada 

para a mente consciente pode até ser efetiva em um primeiro momento para garantir que a 

intenção de compra vire uma compra do equipamento digital e dos e-books, mas esse ato de 

compra não necessariamente será revertido em uma utilização habitual desses dispositivos 

digitais e dos e-books.  

A presente pesquisa exploratória foi realizada com 12 (doze) entrevistados com o 

seguinte perfil:  

▪ 5 (cinco) leitores habituais de e-books, que demonstraram, a princípio, características 

que os enquadram como inovadores (innovators) e adotantes iniciais (early adopters) do 

modelo proposto por Rogers (1983), que classifica os adotantes em: inovadores (innovators), 

adotantes iniciais (early adopters), maioria inicial (early majority), maioria tardia (late 

majority) e retardatários (laggards). No entanto, cabe ressaltar que neste trabalho não foi feita 
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uma pesquisa mais aprofundada para investigar e classificar os entrevistados dentro dessa 

tipologia. Assim, seriam necessários estudos futuros mais aprofundados a esse respeito com 

esses entrevistados, a fim de robustecer tal informação. 

Segundo a definição de Rogers (1983) os inovadores são aventureiros, ávidos por testar 

novas ideias, buscando o risco e a ousadia e com relacionamentos mais cosmopolitas, 

enquanto os adotantes iniciais são referências para potenciais adotantes no sistema social 

local, sendo respeitados pelos demais pelo uso bem sucedido de novas ideias. 

Assim, esses 5 (cinco) entrevistados possuem o seguinte perfil: além de terem uma 

atitude extremamente positiva perante a tecnologia, eles possuem o gosto pela novidade e a 

pré-disposição atitudinal à experimentação de novas tecnologias, demonstrando ser menos 

sensíveis a desadaptação e a sensação de desconforto normalmente provocada por elas e 

realizando o processo de adaptação mais rapidamente. Isto porque quando se estabelece que a 

adoção de uma tecnologia depende de hábito e de atitude, então verifica-se a presença da 

mente consciente e da mente inconsciente, sendo que a mente consciente controla a mente 

inconsciente com essa pré-disposição atitudinal à experimentação, de querer aprender aquilo, 

com o gosto pela tecnologia e de estar up to date. Assim, essas pessoas que relataram uma 

facilidade nessa mudança de hábito tem uma atitude muito positiva perante a tecnologia ou 

uma atitude lúdica, de experimentação muito forte.  

Eles são entrevistados típicos dentro da amostra da pesquisa, o que se revelou 

importante por eles representarem casos de sucesso na adoção do produto e no 

desenvolvimento do hábito de leitura de e-books, configurando assim um perfil ideal. 

Entretanto, deve ser ressaltado que, embora apresentando esses perfis característicos de 

inovadores ou adotantes iniciais, um dos entrevistados demonstrou de uma forma mais 

contundente ser um consumidor híbrido de livros – aquele que lê tanto livros físicos como 

digitais –, visto que optou pela leitura de livros técnicos em meio físico devido a uma 

primeira experiência com dificuldade no formato do livro digital técnico, que não havia sido 

adaptado para os dispositivos digitais. Os demais tipos de livros, no entanto, ele lê 

habitualmente em meio digital, gostando muito dessa experiência, adorando estar conectado à 

tecnologia até no ato de leitura. Entre os outros 4 (quatro) entrevistados, 1 (um) lê 

habitualmente apenas e-books, enquanto os outros 3 (três) leem livros físicos apenas de forma 

residual, quando não encontram os títulos desejados em meio digital ou quando o preço não 

seria compensador, apresentando também um perfil de leitura híbrido. 



82 

 

Desta forma, percebe-se pelo que emergiu das entrevistas a respeito desse hábito de 

leitura híbrido no que toca aos formatos, que aparentemente os livros físicos não serão 

substituídos pelo livro digital, apontando-se para uma coexistência dos dois formatos (digital 

e físico), em consonância com o que alguns especialistas ponderam neste sentido. (MELLO, 

2012; MERKOSKI, 2013; PORTELL; SINGER; TAN, 2010)  

▪ 7 (sete) não leitores habituais de e-books, que tem uma atitude positiva perante a 

tecnologia, que tem intimidade com a tecnologia, mas que não conseguiram transformar isso 

em hábito. Alguns entrevistados inclusive chegaram a relatar que enxergavam vantagens no 

livro digital, sem, no entanto, terem conseguido desenvolver esse hábito de leitura de e-books. 

Os possíveis fatores para que isso ocorra são: a falta do impulso para a experimentação ou da 

necessidade do trabalho, estudo ou lazer, que funcionariam dentro do loop do hábito de leitura 

dos e-books como o estímulo, a deixa que colocaria em movimento esse loop.  

Deve ser observado que o processo de formação do hábito é o mecanismo que irá 

produzir o novo hábito de leitura de e-books. Desta maneira, a formação do hábito é quando 

os indivíduos começam a experimentar, a ler efetivamente e tornam isso constante e 

consistente, já havendo neste momento um hábito existente. Já a mudança de hábito é o 

resultado desse processo. Assim, a leitura habitual de e-books representa uma mudança de 

hábito em relação à leitura, pois o indivíduo que tinha o hábito de leitura do livro físico cria 

um novo hábito, o hábito de leitura do livro digital. Em suma, a formação é o processo que 

leva à mudança; já a mudança em si é o hábito instalado. A questão que surge perante a 

formação do novo hábito de leitura de e-books é se a formação desse novo hábito irá substituir 

o hábito antigo de leitura de livro físico. Os relatos desta pesquisa indicam que eles irão 

coexistir. Entretanto, por tratar-se de uma amostra pequena, tal ponto merece ser objeto de 

estudos futuros mais aprofundados. 

Por outro lado, além desse impulso para a experimentação ou da necessidade de leitura 

por trabalho, estudo ou lazer é de suma importância verificar as atitudes desses não leitores de 

e-books em relação aos livros físicos. Observou-se pelo relato desse perfil de entrevistados 

não leitores de e-books que o grande impeditivo para a alteração do hábito de leitura de livro 

físico envolveu questões atitudinais, demonstradas na categoria hábito de leitura. Esses fatores 

atitudinais se mostraram permeados de aspectos emocionais (significados), cognitivos 

(crenças para justificar o seu comportamento) e comportamentais (hábito) a respeito do livro 

físico. Esses entrevistados externaram atitudes positivas e de valorização do livro físico, que 

se mostrou um elemento forte no sistema de crenças e valores desses indivíduos.  
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Verifica-se então uma resistência à formação de um novo hábito: o indivíduo muitas 

vezes sabe que seria uma boa opção, vê vantagens, mas não consegue mudar seu hábito de 

leitura, criando diversos motivos para justificar a adoção do livro físico: ser mais prático, estar 

acostumado, etc. Essas são justificativas que indicam o quanto é difícil romper um hábito 

arraigado.  

Assim, se identificou do relato verbal dos entrevistados os seguintes drivers de 

consumo:  

● Atitude positiva perante a tecnologia → é a pré-disposição do indivíduo a praticá-la; 

● Experimentação → o indivíduo tem a tendência a experimentar, o gosto pela 

novidade. Representa a deixa, o estímulo (necessidade) no loop do hábito da leitura de e-

books; 

● Necessidade de trabalho, estudo ou lazer → Representa a deixa, o estímulo 

(necessidade) no loop do hábito de leitura; 

● Resistência cultural → é uma resistência com um forte componente atitudinal. Aqui 

entra o fator do peso cultural do livro físico, que é muito importante. O livro físico é um 

monumento cultural e revelou-se um elemento forte no sistema de crenças e valores desses 

entrevistados. É interessante observar que a valorização do livro físico é tão grande que 

mesmo entrevistados leitores habituais de e-books, com perfis a princípio característicos de 

early adopters e inovadores, manifestaram em determinado momento uma deferência ao livro 

como ícone e bastião cultural, além do reconhecimento de status que ele proporciona ao seu 

dono, conforme se depreende do trecho que se segue de um entrevistado com perfil 

característico de um adotante inicial.  

Eu tenho um certo orgulho de mostrar as pessoas a minha pequena 

biblioteca. Pessoas que vão na minha casa eu não chamo para 

mostrar, mas pessoas que vão me visitar para passar alguns dias, que 

dormem na minha casa elas dormem no quarto onde fica essa estante 

com todos os livros e as pessoas percebem, as pessoas comentam: 

“Olha, nossa quanto livro! Você leu tudo isso?” e eu: “Ah li 

praticamente todos aí e o que eu não li está na minha fila e eu vou ler 

até o final do ano por causa do mestrado”. Então tem uma certa 

vaidade minha em mostrar que eu li muitos livros e mostrar que eu 
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tenho muitos livros e que eu li todos eles.(...) Tem um outro aspecto 

que é mostrar as pessoas que eu estou lendo livros técnicos e que por 

causa disso para fazer um mestrado eu tenho que ler tudo aquilo e 

que eu sou muito culto porque eu tive que ler muito. Isso impressiona 

as pessoas. (...) No técnico é mais que o conteúdo, é a posse, o físico 

que transmite outra coisa. (Entrevistado 11) 

O entrevistado abaixo, por exemplo, tem, a princípio, um perfil característico de 

inovador, que praticamente só lê livros em meio digital, mas que ainda valoriza a simbologia 

do livro, apreciando ter os livros que ele leu em meio digital e que gostou guardados em sua 

estante em casa e lê-los em momentos especiais. 

Não é algo que faça com regularidade, é uma coisa mais especial 

para um momento de apego emocional quase nostálgico (...) eu gostei 

do livro, vi que é uma coisa boa, quero guardar para mim (...) eu já li 

o livro inteiro, mas eu quero comprar por apego emocional. (...) vou 

guardar de lembrança (Entrevistado 10) 

Dentro dessa relevância cultural do livro percebeu-se o quanto a questão da 

materialidade do livro físico representa. Mesmo um adotante inicial ou um inovador, com 

impulso à experimentação, ainda se ressentem da falta dessa materialidade, mantendo-os em 

suas casas em exposição. O livro é um ícone cultural e de certa maneira o e-book dessacraliza 

o livro físico quando retira a sua materialidade, ou seja, quando não é mais possível descobrir 

o livro que alguém está lendo pela capa ou pela lombada do livro, pois de certa forma ler 

identifica quem é você. Isso ocorre principalmente para esse tipo de entrevistado que tem o 

livro como um grande valor cultural, afetivo e cognitivo. 

Diante da presença desses drivers de consumo será feita a abordagem dos pressupostos 

apresentados no início dessa dissertação: 

A) As questões de acessibilidade da plataforma, que envolvem uma série de limitações 

como o acesso, a disponibilidade de produto (oferta de títulos) e o preço podem ajudar a 

impulsionar ou ser um obstáculo para o consumo de e-books.  

Neste pressuposto estão inseridas as variáveis tradicionais do composto de marketing. 

Quanto ao acesso ficou claro a partir das entrevistas que o acesso é instrumento basilar 

para o desenvolvimento do hábito de leitura digital, incluindo a leitura de e-books, visto que 
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permite a experimentação, que é um primeiro passo para a formação de todo e qualquer 

hábito. O hábito não é construído sem esse acesso.  

Entretanto, apesar do acesso ser uma pré-condição, ele não necessariamente faz com 

que o indivíduo o converta em um hábito. Para essa experimentação proporcionada pelo 

acesso se transformar em um hábito é imperioso que se estabeleça uma necessidade para esse 

indivíduo, visto que isso será a deixa do loop do hábito de consumo de conteúdo digital, 

incluindo os e-books. (DUHHIG, 2012) Logo, há uma grande diferença entre o consumidor 

ter acesso e utilizar habitualmente. 

Além disso, esse é um ponto relevante na medida em que a maioria das políticas de 

difusão de tecnologia e inclusão digital são políticas de acesso. (BRASIL, [20--]) A ideia 

dessas políticas é dar acesso, mas o acesso constitui-se somente em um primeiro passo para o 

desenvolvimento da leitura de e-books. Outros elementos são de extrema importância para o 

desenvolvimento desse hábito, como um prévio hábito consolidado de leitura de livros físicos, 

o que contrasta com a baixa taxa de leitura no Brasil. (INSTITUTO PRÓ-LIVRO, 2011) 

Depreende-se que pouco mais da metade dos entrevistados – 7 (sete) – mesmo tendo 

acesso não desenvolveu o hábito de leitura de e-books. Deste modo, não é possível afirmar 

pelo relato dos entrevistados que o acesso por si só possa ajudar a impulsionar ou ser um 

obstáculo para o consumo de e-books.  

A oferta de títulos, assim como o acesso também representa um fator importante para a 

experimentação dos e-books. Neste sentido, ter uma oferta grande de títulos e uma 

distribuição adequada de e-books é relevante para gerar essa experimentação, que é a pré-

condição para a formação e expansão desse hábito de leitura dos livros digitais, tendo em 

vista que a não disponibilidade de títulos de e-books para venda pode provocar um 

desestímulo a busca pelos e-books e um estímulo a procura pelos livros físicos.  

Entretanto, pelo resultado dos relatos do campo não se pode afirmar que esse seja um 

elemento forte desse pressuposto, haja vista que das 5 (cinco) entrevistas em que foi 

mencionado – em número bem menor se comparado ao acesso, por exemplo – os 

entrevistados que já eram leitores habituais de e-books mesmo quando mencionaram que só 

iam comprar o livro físico quando não encontravam aquele título em meio digital não tiveram 

o seu hábito afetado, mantendo-se leitores habituais de e-books.  
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Por outro lado, 1 (um) entrevistado não leitor de e-books que buscou o livro digital por 

não encontrar o livro físico a sua disposição não desenvolveu um hábito de leitura de e-books 

devido a essa experimentação – apesar de inclusive ter manifestado que gostou da experiência 

– por apresentar uma série de outros fatores atitudinais relativos ao seu hábito de leitura de 

livro físico. Pode-se constatar desta forma que os casos de experimentação proporcionados 

pela oferta de títulos no Brasil não se transmutaram necessariamente em um hábito de leitura 

de e-books nestes entrevistados. Assim sendo, não é possível afirmar pelo relato dos 

entrevistados, que a oferta de e-books por si só possa ajudar a impulsionar ou ser um 

obstáculo para o consumo de e-books.  

Deve ser observado que por ser um mercado novo e ainda pouco conhecido pela maioria 

das pessoas nem todos os títulos disponíveis em livros físicos estão também disponíveis em e-

books. É possível que quem vá impulsionar esse mercado de e-books no Brasil seja a Amazon, 

tendo em vista a força da sua marca reconhecida internacionalmente, que gera uma grande 

atração sobretudo nos inovadores e adotantes iniciais, e que adotou como estratégia de entrada 

no Brasil a venda apenas de e-books, optando por não comercializar inicialmente nem livros 

físicos – o que ela começou a fazer esse ano – nem os outros produtos como ela faz em outros 

países. (FRAGA, 2014)  

Como mencionado anteriormente o preço é um dos elementos dos 4Ps do marketing que 

podem auxiliar a propiciar a experimentação do produto. Neste sentido, caso esse preço seja 

elevado para os consumidores essa possibilidade de experimentação pode diminuir frente a 

análise do seu custo-benefício.  

A categoria preço apareceu em 5 (cinco) entrevistas, sendo 4 (quatro) entrevistados 

leitores habituais de e-books que relataram que o preço dos e-books era um fator positivo que 

contribuía para a manutenção desse hábito, não demonstrando no entanto ser o motivo 

principal e determinante para que tenha ocorrido a formação desse hábito de leitura de e-

books. Deve-se ressaltar ainda que 1 (um) desses entrevistados observou que, se o preço entre 

o livro físico e o livro digital fosse igual ele optaria pelo livro físico mesmo preferindo o 

digital, demonstrando que a expectativa de preço forma uma âncora de que o e-book sempre 

vai ser mais barato do que o digital. Somente 1 (um) não leitor habitual de e-books mencionou 

a questão do preço, dizendo que achava o preço do equipamento e principalmente dos e-books 

caros no Brasil em relação ao livro físico, e que essa diferença seria muito pequena para ele 

fazer uma tentativa para ver se ia gostar e se adaptar. Entretanto, esse entrevistado 

apresentava como principal impedimento para a formação do hábito de leitura de livro digital 
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uma grande resistência cultural. Assim, pelo relato desses entrevistados há indícios de que o 

preço pode ajudar a impulsionar ou ser um obstáculo para o consumo de e-books. No entanto, 

a quantidade em que isso apareceu na amostra de 12 (doze) entrevistas, não parece suficiente 

para fazer tal afirmação.  

Neste contexto, dentro dos elementos tradicionais dos 4 Ps a popularização do produto, 

a oferta expressiva de livros nesse formato, com preços atraentes, uma distribuição adequada, 

a informação e comunicação eficaz acerca da existência do produto são importantes para gerar 

essa experimentação. No entanto, diante da análise das entrevistas não se pode dizer nessas 

condições que esse é um pressuposto forte, que tenha sido comprovado em campo. É possível 

que isso seja justificado pela novidade da categoria no Brasil. Entretanto, isso aponta uma 

tendência que mereceria um estudo posterior mais aprofundado e quantitativo para melhor 

averiguação.  

B) A formação do hábito é impulsionada por uma atitude positiva perante a tecnologia. 

Deste modo, a atitude positiva perante a tecnologia e o fato de existirem hábitos anteriores 

de consumo digital indicariam uma maior facilidade de migração dos livros físicos para os 

livros digitais e a criação deste novo hábito. Por outro lado, uma atitude negativa perante a 

tecnologia e a inexistência de hábitos anteriores de consumo digital dificultariam este 

processo, consistindo em um obstáculo ao consumo de e-books.  

Primeiramente, deve ser observado que a atitude positiva perante a tecnologia é a pré-

disposição do indivíduo a praticá-la. Ela se relaciona com a intimidade com a tecnologia, 

categoria que foi analisada no item 4.2 e esteve presente na fala dos 12 (doze) entrevistados.  

O processo de formação de hábitos está associado aos marcadores somáticos 

(DAMÁSIO, 1996) uma vez que as emoções positivas constroem os hábitos e as emoções 

negativas (frustração) repelem a formação dos hábitos. Neste sentido, relação de intimidade 

com a tecnologia se funda em experiências positivas de uso dessa tecnologia, que atuam como 

marcadores somáticos positivos conduzindo os indivíduos a repetirem esses hábitos de 

consumo digital, que vão garantir a reprodução dessas experiências, isto é, da sua 

recompensa. Isto posto, há a conexão de experiências ou emoções a uma reação específica, na 

qual os marcadores somáticos negativos possivelmente agirão no sentido de repelir novas 

ações que reproduzam as experiências negativas, enquanto os marcadores somáticos positivos 

tendem a provocar repetições das ações que reproduzam as experiências positivas.  
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Foi ressaltada anteriormente na análise dessa categoria que a facilidade proporcionada 

pela tecnologia é a recompensa estabelecida no loop desse hábito de consumo. Todavia, se 

houver atrito na sua utilização o indivíduo não a adotará, pois terá uma experiência negativa, 

uma frustração, repelindo assim a recompensa, a repetição e a formação do hábito. Neste 

aspecto, a existência de uma interface fácil e amigável, possibilitando uma aprendizagem 

simples e rápida da utilização dessa tecnologia é significativa para que haja a formação de 

hábitos de consumo digital. Desta maneira, a mente inconsciente, ligada aos atos de rotina do 

cotidiano dos indivíduos, poderá entrar em cena, auxiliando a formação desse hábito de 

consumo. Ao passo que uma interface mais complexa demanda a mente consciente, 

dificultando a formação de hábitos. (MARTIN, 2009)  

Neste sentido, embora presente em apenas um entrevistado dentre as 12 (doze) 

entrevistas realizadas – devendo ser ressaltado que o mesmo apresentava intimidade com a 

tecnologia no geral, sofrendo, contudo, essa frustração quando da utilização do Kindle para 

leitura (ver trecho do entrevistado 7 na p.61) –, a frustração do uso das tecnologias digitais é 

um fator a ser considerado para a não formação do hábito, tendo em vista que provoca uma 

atitude negativa. 

A análise das entrevistas demonstrou que todos os pesquisados tinham uma atitude 

positiva perante a tecnologia e hábitos anteriores de consumo digital. É importante salientar 

que embora todos os entrevistados tenham apresentado uma atitude positiva perante a 

tecnologia há gradações entre eles, indo desde uma utilização mais básica da tecnologia que 

faz parte do cotidiano do indivíduo até os inovadores e early adopters.   

Percebe-se que a atitude positiva perante a tecnologia impulsionou a utilização habitual 

dos e-books por parte dos 5 leitores habituais de e-books (inovadores ou early adopters). No 

entanto, a atitude positiva perante a tecnologia dos 7 (sete) não leitores de e-books não 

demonstrou ser suficiente para a criação deste novo hábito de leitura. Além disso, não foi 

possível avaliar o impacto da atitude negativa perante a tecnologia no desenvolvimento do 

hábito de consumo de e-books, uma vez que nenhum dos entrevistados a manifestou, o que 

possivelmente está relacionado a um viés da seleção amostral. Assim sendo, não é possível 

afirmar que esse pressuposto tenha se comprovado em campo.  

Em relação ao constante neste pressuposto importa ainda ressaltar que, face ao exposto, 

na realidade não se pode falar em uma migração stricto sensu, mas sim de uma coexistência 

do livro físico com o digital. Não se pode afirmar pelos resultados desta pesquisa que os 
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indivíduos irão abandonar a leitura física ou que o livro digital vá ameaçar o hábito de leitura 

de livros físicos. Então, ao que parece, haverá uma tendência de leitura híbrida, com a 

coexistência da prática da leitura do livro físico com a de livros digitais. No entanto, devido a 

amostra analisada nesta pesquisa ser pequena, essa questão merece um estudo mais 

aprofundado e com uma amostra maior. 

C) Segundo pesquisas em neurociência (MARTIN, 2009; DUHHIG, 2012; EYAL; 

HOOVER, 2013), o desenvolvimento de qualquer hábito de consumo é gradual e paulatino. 

Logo, não seria diferente quanto ao hábito de leitura em e-books. Nesta linha, o consumo de 

outros tipos de conteúdo de leitura, tais como jornais, revistas, material em PDF, relatórios, 

materiais de estudo, blogs, sites de notícias, ofertados em meio digital constituem uma etapa 

intermediária para se alcançar o estágio final da leitura de e-books. Assim, o consumo de 

outros tipos de conteúdo de leitura em plataforma digital funciona como uma espécie de 

gradação de reforçamentos que levam a criação do hábito de leitura de livros digitais.   

Todos os 12 (doze) entrevistados dessa amostra apresentam um hábito semanal de 

leitura digital mais ampla, como jornais, revistas, arquivos em PDF, relatórios, blogs, sites de 

notícias. Entretanto, verificou-se que somente 5 (cinco) desses leitores habituais digitais são 

leitores habituais de e-books, sendo que os outros 7 (sete) não efetivaram a formação de um 

hábito de leitura de e-books especificamente.   

Esta pesquisa procurou investigar ao longo das entrevistas a influência que o consumo 

habitual de outros tipos de conteúdo de leitura digital tinha sobre o desenvolvimento do hábito 

de leitura de e-books. Desses 5 (cinco) leitores de e-books todos tinham hábitos anteriores de 

leitura de algum tipo de conteúdo digital, sendo ressalvado por alguns que documentos muito 

longos algumas vezes eram impressos antes de serem lidos. Particularmente quanto às 

revistas, foi relatado que elas eram lidas habitualmente em meio digital por apenas 2 (dois) 

desses entrevistados, sendo que um passou a lê-la após os e-books e o outro antes.  

Entretanto, deve ser salientado que se trata de um mercado ainda recente, em que os 

consumidores que formaram um hábito de leitura e-books são em grande parte adotantes 

iniciais ou inovadores, que desenvolveram esse hábito de forma mais rápida, não gradual e 

paulatina como a maioria, conforme previsto pela literatura amparada pelas neurociências. 

(MARTIN, 2009; LINDSTROM, 2009; DUHHIG, 2012) Por outro lado, talvez alguns desses 

7 (sete) entrevistados não leitores de e-books da amostra estejam ainda nesse período de 

transição, haja vista que alguns relataram a visualização de vantagens na leitura dos e-books e 
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talvez venham a desenvolver esse novo hábito de leitura. Outros, por sua vez, talvez não 

implementem a formação desse hábito de leitura de e-books devido à ausência do impulso de 

experimentação ou de outros fatores que deem origem a necessidade que irá impulsionar o 

desenvolvimento do loop do hábito, como a necessidade do trabalho, estudo ou lazer, além da 

presença marcante de uma resistência cultural atitudinal. Assim sendo, tal pressuposto não 

pôde ser comprovado, necessitando de pesquisas futuras.  

É preciso salientar que em se tratando de uma pesquisa exploratória os pressupostos 

apresentados nesta dissertação são possíveis indicadores que exigiriam estudos posteriores 

mais aprofundados, com amostras maiores em pesquisas descritivas-quantitativas. Assim, 

esses pressupostos viraram hipóteses a serem testadas em levantamentos quantitativos futuros.  

Esse padrão que foi visto nas entrevistas, com esses drivers de consumo juntamente 

com os pressupostos são típicos de um mercado inicial cercado de inovadores e early 

adopters, onde eles têm um papel fundamental de serem os desbravadores desse mercado. O 

desafio apresentado é que o perfil que está sendo analisado faz parte de um mercado de risco, 

de um mercado recente. Esse é um padrão de um mercado que por enquanto ainda é de nicho.  

Neste sentido, é importante destacar a estratégia ousada da Amazon de entrada no Brasil 

com a venda unicamente de e-books, ou seja, ela não chegou primeiramente com o seu varejo 

tradicional, como ela faz em outros países (livros físicos e outros produtos), tendo iniciado a 

venda de livros físicos somente 1 ano e meio após a sua chegada. (FRAGA, 2014) Ao estrear 

no mercado de livros digitais ela cria um mercado para si se comunicando com os inovadores 

e early adopters, graças a força da sua marca, que tem uma tendência a atrair as pessoas e 

criar moda – é uma marca cool, referência.  Assim, apesar da Amazon não ser a pioneira no 

mercado de e-books do Brasil – lugar este ocupado pela Gato Sabido – ela veio com a sua 

marca extremamente forte, com a oferta e com a plataforma (o seu domínio amazon.com.br).  

Parodiando os filósofos gregos, a arte de pensar não é a de responder perguntas apenas, 

mas saber colocá-las. Neste sentido, esse trabalho teve como grande objetivo levantar os 

drivers de consumo e as questões que facilitam ou impedem o desenvolvimento do hábito de 

consumo de e-books. O objetivo deste estudo reside na identificação desses drivers e desses 

fatores de adoção e de resistência. 

Isto posto, propõem-se os seguintes estudos futuros: 
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1. Testar os pressupostos desta dissertação, que se transformaram em hipóteses, em 

futuras pesquisas quantitativas. 

2. Testar os drivers de consumo inferidos dos relatos dos entrevistados em uma 

amostra maior, em uma pesquisa quantitativa, tendo em vista que o objetivo desta 

dissertação foi apenas levantar questões, e não testá-las. 

3. Testar esses drivers de consumo em públicos diferentes, como, por exemplo, em 

faixas etárias diferentes, perfis socioeconômicos diferentes, com o objetivo de 

averiguar e levantar informações e dados sobre o consumo de e-books de forma 

habitual para um mercado com tendência de crescimento. 

4. Analisar em um estudo mais aprofundado e com uma amostra maior, a possibilidade 

da futura coexistência do livro físico com o digital, envolvendo o aspecto de uma 

possível preferência de conteúdos diferentes para o meio físico e para o meio digital.  

5. Analisar a correlação entre o leitor ocasional de livro físico (o indivíduo que lê 

pouco) e o leitor voraz de livro físico, ou seja, qual dos dois está mais propenso a 

formar um hábito de leitura de e-books. Essa recomendação de estudo futuro baseia-

se nas seguintes informações que emergiram da 3ª edição da pesquisa “Retratos da 

Leitura no Brasil”, realizada em 2011 pelo Instituto Pró-Livro em parceria com o 

apoio da Câmara Brasileira de Livros (CBL), do Sindicato Nacional dos Editores de 

Livro - SNEL e da Associação Brasileira de Editores de Livros Escolares - 

Abrelivros e divulgada em 2012: Entre a base dos que não leram livros digitais 

(168,5 milhões) 48% acredita que fará uso dessa tecnologia dos livros digitais, 

enquanto que 33% acreditam que nunca vão usar. Entre os que acreditam que vão 

usar, 64% já são leitores, e, entre os que acreditam que nunca vão usar 45% não são 

leitores.   

Deste modo, almeja-se que esta dissertação possa ter contribuído para o fomento de 

futuras discussões e pesquisas acerca do desenvolvimento do mercado de e-books. Ademais, 

espera-se que este trabalho tenha lançado luz sobre o comportamento do consumidor, sob o 

enfoque das teorias dos hábitos e das atitudes – abordando o aspecto neurocientífico e 

cognitivo-comportamental –, e tenha contribuído para o aprofundamento das questões que 

envolvem o marketing e o comportamento do consumidor, especialmente em relação aos e-

books.  
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APÊNDICE A - Perguntas Filtro 

 

Identificação da amostra: Nome, sexo, idade, nível de escolaridade, local de moradia 

  

A) Você tem o hábito de ler livros, jornais, revistas, relatórios técnicos, materiais de estudo, 

arquivos em PDF com regularidade (semanalmente) em meio físico ou digital? Com qual 

regularidade? O que você lê? 

 

B) Você tem acesso a alguma plataforma digital, como computador de mesa, notebook, 

tablets, smartphones? Quais? Você lê jornais, revistas, arquivos em PDF, material de estudo, 

relatórios técnicos, sites de notícias, blogs com regularidade (semanalmente) em alguma 

dessas plataformas? Quais? Caso negativo: Você experimentou, tentou ler jornais, revistas, 

arquivos em PDF, material de estudo, relatórios técnicos, sites de notícias, blogs em alguma 

dessas plataformas? Em quais? 

  

C) Você lê e-books? Em quais plataformas? Caso negativo: Você experimentou, tentou ler e-

books em alguma dessas plataformas? Em quais? 

  

D) Você tem algum dispositivo de e-reader (Kindle, Kobo) ou aplicativo de leitura de e-books 

(Kindle, Saraiva Reader, iBooks, Google Play)? Qual? 
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APÊNDICE B - Roteiro de Entrevista 

 

1. Você lê livro, jornal, revista, materiais de estudo, relatórios técnicos, de trabalho em meio 

físico? Com que frequência? A leitura é importante para você? 

 

2. Como você se sente em relação à tecnologia? Ela afeta o seu cotidiano? Qual é o impacto 

dela no seu cotidiano? 

 

3. Qual o seu hábito de consumo de conteúdo digital? O que você costuma acessar em sua(s) 

plataforma(s) digital(ais)? O que você costuma fazer nelas? Quais são seus hábitos na 

internet? O que você mais faz nela?  Você assiste filmes, seriados pela internet? Você lê 

revistas pela internet? Há quanto tempo?  

 

4. Você tem o hábito (semanal) de ler na plataforma? 

 

5. Caso a resposta nº 4 seja positiva: Em qual(is) plataforma(s) digital(is) você lê?  

 

6. Você utiliza a plataforma digital para ler que tipo de conteúdo, para ler o quê? 

 

7. Caso o entrevistado diga apenas jornais, revistas, material em PDF, sites de notícias, blogs 

(e não livros digitais) na pergunta acima: E livros digitais? Caso o entrevistado não leia livros 

digitais: Por quê? Você não gostou? Por quê? O que você acha que te faz permanecer ou 

preferir o livro físico? 

 

8. Quais as razões que te levam a ler na plataforma? 

 

▪ Caso o entrevistado leia livros digitais:  

 

9.Você lê mais livros físicos ou digitais? Caso o entrevistado leia mais livros digitais do que 

físicos: por quê?  Caso o entrevistado leia mais livros físicos: Por quê? Você não gostou de ler 

livros digitais? Por quê? 

 

10. Você teve alguma dificuldade na transição do livro físico para o digital? Quais foram 

essas dificuldades iniciais na transição do livro físico para o digital? 
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11. Os hábitos no acesso à internet lhe auxiliaram nessa transição? Isso te facilitou na hora de 

começar a ler livro digital? 

 

12. Você acha que você lê mais agora com o Kindle, com o tablet, com essa portabilidade? 

 


