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RESUMO                                                                                                

 

O varejo online vem apresentando volumes cada vez maiores em vendas. Esse volume de 

negócios em crescimento, transacionados em ambiente virtual, apresenta maior desafio à 

fidelização do seu consumo em relação aos apresentados nas transações realizadas em lojas 

físicas. No Brasil, os propulsores do crescimento do varejo online estão, principalmente, entre 

os consumidores pertencentes à baixa renda, mais conhecida como classe C, mas pouco se 

conhece a respeito desse segmento no varejo online. Essa pesquisa se propôs a avaliar o 

fenômeno de e-Lealdade, com consumidores brasileiros de ambos os estratos de renda 

(superior e inferior), em duas etapas: qualitativa exploratória e quantitativa. Na etapa 

exploratória da pesquisa foram entrevistados 16 consumidores e foi realizada análise de 

conteúdo. Na etapa quantitativa foram avaliados dados coletados de 1.020 consumidores, via 

websurvey, e analisados com o emprego de equações estruturais (estimador de máxima 

verossimilhança). A investigação foi norteada pela identificação, através de revisão de 

literatura, do que se denominou “modelo Clássico de e-Lealdade”. Nesse modelo, a e-

Lealdade é construída pela relação entre as dimensões de e-Qualidade, e-Satisfação e e-

Confiança. Essa pesquisa se propôs a avaliar essas relações, no mercado brasileiro, entre 

diferentes estratos de renda dos consumidores. Esse objetivo foi motivado pelo crescimento 

da participação de consumidores pertencentes à classe C no comércio on-line brasileiro, além 

de indícios de comportamento distinto entre os estratos. Entre os principais resultados, 

verificou-se que consumidores pertencentes a estratos superiores de renda valorizam mais a 

qualidade da informação do website, ao passo que consumidores de estratos de renda 

inferiores ressaltam a importância da garantia de entrega. Tanto para consumidores do estrato 

superior quanto para o inferior, a e-Satisfação tem peso muito maior do que a e-Confiança na 

determinação da e-Lealdade. Esse destaque da importância da e-Satisfação (em relação à e-

Confiança) é ainda  mais acentuado no segmento inferior de renda. Apesar do seu menor 

peso, a relevância da e-Confiança é maior no segmento superior do que no inferior. Tais 

diferenças atestaram a moderação da variável renda nas relações definidoras de e-Lealdade, 

esperando ter contribuído para o estudo do fenômeno.  

 

Palavras-chave  

Varejo online, Comércio online, e-Lealdade, Baixa Renda, Países emergentes, Brasil. 



ABSTRACT                                                                                               

 

 

Ecommerce sales volume is growing very fast. The challenge retailers’ face to develop 

customer loyalty in their online operations is even tougher than in offline stores. In Brazil, the 

drivers of e-tail growth are mainly related to the expansion of the access into ecommerce of 

low-income consumers segment, better known as Class C.  However, little is known about the 

behavior of this segment in online retail. This research aims to evaluate the e-Loyalty 

phenomenon analyzing Brazilian consumers from both income segments (upper and lower), 

in two stages: exploratory and quantitative. In the exploratory phase, 16 consumers were 

interviewed and a content analysis was done. In the quantitative stage, data were collected 

via web survey from 1,020 consumers and were analyzed with the use of structural equation. 

The research was guided by the "e-Loyalty Classic Model", identified through the literature 

review. This model considers e-loyalty as a function of  e-Quality, e-Satisfaction and e-Trust. 

This research aims to evaluate these relationships in the Brazilian market, with consumers 

from different income levels. This goal was motivated by the growing share of lower income 

consumers in the Brazilian ecommerce, and from some evidences that theirs behavior in 

ecommerce could be different from upper income segment. Among the main results, it was 

found that consumers from upper-income give more weight to the quality of website 

information, while consumers in the lower income emphasize the importance of fulfillment. 

For both segments, upper income consumers and lower income consumers, e-Satisfaction is 

more important than e-Trust to determine e-Loyalty. The importance of e-Satisfacion is even 

more important in lower income consumers. Such differences attested the moderation of the 

income variable in defining relations of e-Loyalty, and contributed to a better understanding 

of the loyalty phenomenon.  

 

 

 

 

 

Keywords  

e-tail, ecommerce, e-Loyalty, Low income, Emerging  Countries, Brazil. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

As compras no varejo online têm apresentado volumes cada vez maiores. No Brasil, o volume 

de compras em e-commerce, em 2014, atingiu 24% de crescimento, em comparação ao ano 

anterior, e alcançou o patamar inédito de faturamento de R$ 35,8 bilhões de Reais (Portal 

profissional ecommerce, 2015). O número de consumidores únicos no varejo online brasileiro 

chegou a 51,5 milhões, incluindo 10,2 milhões de novos consumidores entrantes ao longo de 

2014 (Portal profissional ecommerce, 2015), sinalizando claro crescimento de novos 

consumidores nesse mercado. Ao avaliar o crescimento dos novos consumidores no varejo 

online, constata-se que esse desempenho vem sendo impulsionado pelo ingresso de 

consumidores da classe C (Osório, 2013, Portal Pay Pal, 2013, Portal ecommerce Brasil, 

2013). 

 

Esse volume de negócios em crescimento, transacionados em ambiente virtual, encontra 

consumidores com menor custo de mudança, quando comparados aos canais convencionais 

(Hernandez, 2002) e por consequência, maior desafio à lealdade do seu consumo. Analisando 

a rentabilidade dos principais varejistas online no Brasil, constata-se ser um negócio que, 

apesar do volume de investimento recebido nos últimos anos e do crescimento do seu 

faturamento, continua apresentando lucratividade negativa (Portal Exame, 2014, Revista Isto 

é Dinheiro, 2014). Diante desse cenário, uma maior compreensão do comportamento de 

compra dos consumidores online torna-se ainda mais relevante, assim como a identificação 

dos fatores determinantes que propiciam sua lealdade de consumo. Nesse contexto, uma das 

formas de auferir maior lealdade dos consumidores é proporcionando qualidade superior nas 

experiências de compra (Shankar, Smith & Rangaswamy, 2003, Zeithaml, Berry & 

Parasuraman, 1996). 

 

Visando entender melhor esse crescente mercado de consumidores, no Brasil e no mundo, 

estudos a respeito do comportamento de lealdade no comércio eletrônico, e-Lealdade, têm 

sido publicados no Brasil (Conde, 2013, Vieira, 2010, de Farias, 2007, Hernandez, 2002) e 

em outros países (Chen, Yen, Pornpriphet & Widjaja, 2014, Ladhari & Leclerc, 2013, Butt & 

Aftab, 2013, Cyr, 2008). Nesses estudos, observa-se uma convergência entre os autores  ao  

identificarem os antecedentes da e-Lealdade, como e-Qualidade, e-Satisfação e e-Confiança. 

Como será visto no capítulo da Revisão da Literatura, vários autores têm proposto e testado 
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modelos que articulam esses quatro construtos, onde e-Qualidade é considerada como 

variável independente (Gefen,2002, Jin, Park & Kim, 2010, Christodoulides & 

Michaelidou,2010, Hur, Ko & Valacich, 2011, Cyr, 2008, Chen et al,2014, Ladhari & 

Leclerc, 2013) e as variáveis, e-Satisfação e e-Confiança, como mediadoras da relação entre 

e-Qualidade e e-Lealdade (Chen et al., 2014, Ladhari & Leclerc, 2013, Cyr, 2008). Devido ao 

grande número de autores que adotaram essa estrutura, passaremos a denominá-lo como 

“Modelo Clássico de e-Lealdade”.  Considerando que os estudos que adotaram esse modelo 

foram realizados em países desenvolvidos ou Asiáticos, um dos objetivos desse trabalho será 

o de testar esse modelo e investigar como as relações entre suas variáveis se configuram em 

um país emergente, como o Brasil. 

 

Pesquisas vêm sendo realizadas procurando comparar o peso exercido pelos constructos e-

Satisfação e e-Confiança como determinantes da e-Lealdade. Na maioria dos estudos sobre 

lealdade no varejo eletrônico, a e-Satisfação se apresenta como o principal preditor (Chen et 

al., 2014,  Ladhari & Leclerc. 2013, Safa & Ismail, 2013, Wu, 2013, Valvi & Fragkos, 2012, 

Hur, Ko & Valacich, 2011, Christodoulides & Michaelidou, 2010, Jin, Park & Kim, 2010, 

ForeSee Results, 2008, Cristobal, Flavian & Guinaliu, 2007, Luan & Lin, 2003). Quando 

comparados os efeitos dos preditores de e-Lealdade (e-Confiança e e-Satisfação), o construto 

e-Satisfação chega a desempenhar papel até cinco vezes superior, ao atribuído a e-Confiança 

(Ladhari & Leclerc, 2013). Entretanto, avaliando o pesos dos construtos e-Satisfação e e-

Confiança em diferentes culturas, Cyr (2008) identificou que na China, a e-Confiança 

apresenta papel ainda mais relevante que a satisfação, diferindo dos achados da maioria dos  

estudos realizados em  países desenvolvidos e de cultura mais individualista, como Canadá e 

Alemanha, também pesquisados no mesmo estudo de Cyr (2008) utilizando dimensões e 

escalas de Hofstede (1980). E no Brasil, qual o peso relativo desses dois constructos - e-

Satisfação e e-Confiança - como determinantes da e-lealdade?   A falta de consenso entre os 

achados das pesquisas existentes motivou a investigação do peso relativo de cada um desses 

dois constructos no contexto brasileiro. 

 

Entrevistas qualitativas realizadas na fase exploratória desse estudo sinalizaram uma possível 

diferença no peso desses dois constructos entre o comportamento dos consumidores de baixa 

e alta renda. Enquanto e-Satisfação recebia destaque entre os consumidores de alta renda, os 

consumidores de baixa renda pareciam ressaltar a importância da e-Confiança como 

determinantes de suas escolhas entre varejistas on-line. Estudos anteriores sobre o 
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comportamento do consumidor de baixa renda no Brasil revelam que a confiança no varejista 

desempenha um papel primordial na construção de suas relações comerciais (Osório, 2013) e 

responsável pela lealdade de consumo (Parente, Limeira & Barki, 2008). É possível, portanto, 

que o fenômeno e-Lealdade apresente uma configuração diferente entre consumidores de 

diferentes níveis de renda.   Na revisão da literatura realizada, não encontramos estudos que 

indiquem o papel moderador da renda nos modelos existentes sobre e-Leadade. Assim, esse 

estudo propõe preencher essa lacuna, que possui relevância especial no contexto brasileiro, 

tendo em vista o cenário de crescimento de novos consumidores online, oriundos da classe C.  

 

A qualidade no ambiente online, ou e-Qualidade, é um conceito construído através da 

adaptação do modelo SERVQUAL, originalmente aplicado à avaliação de serviços em 

ambientes físicos, para a aplicação em ambiente online (denominado de Web-SERVQUAL) 

(Zeithaml, Parasuraman & Malhotra, 2002). Nesse contexto, as dimensões “qualidade da 

informação”, “design do website”, “facilidade de uso do website”, “compromisso de entrega” 

e segurança do site, são indicadores da qualidade apresentada pelo site e influenciadores da 

satisfação e confiança do consumidor no mesmo. Devido a possíveis diferenças culturais, 

nosso estudo pretende também investigar a influencia dessas dimensões no contexto do 

mercado brasileiro.  

 

Estudos avaliando a lealdade online ao canal de vendas em geral (Hu & Chuang, 2012, Safa 

& Ismail, 2013, Rose, Clark, Samouel & Hair, 2012, Ji, Park & Kim, 2008, Chen et al., 2014) 

se fazem mais presentes na literatura do que aqueles que avaliam a lealdade a um varejista 

específico (Christodoulides & Michaelidou, 2010, Gefen, 2002). Nesse estudo, a lealdade 

estudada será ao varejista selecionado pelo entrevistado ou respondente, visando explorar sua 

experiência de consumo com o mesmo.  

 

Objetivo:  

Esse trabalho foi inspirado pela pesquisa de Ladhari e Leclerc (2013) e tem como objetivo 

geral verificar como o fenômeno de e-Lealdade se apresenta entre diferentes estratos de renda 

de consumidores do varejo online brasileiro. Entre os objetivos específicos, estão:  

1. Estimar, no contexto brasileiro, o “Modelo Clássico de e-Lealdade”;  

2. Avaliar como as dimensões de e-Qualidade influenciam a e-Satisfação do consumidor 

online; 
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3. Avaliar como as dimensões de e-Qualidade influenciam a e-Confiança do consumidor 

online no varejo online; 

4. Avaliar a presença de mediação dos construtos e-Satisfação e e-Confiança na relação entre           

e-Qualidade e e-Lealdade; 

5. Avaliar o efeito moderador da renda dos consumidores na relação entre os construtos 

determinantes de e-Lealdade.   

 

Ao preencher algumas lacunas no conhecimento, espera-se que as contribuições desse estudo 

permitam não só ampliar o conhecimento conceitual sobre o fenômeno da e-Lealdade no 

contexto brasileiro, mas também oferecer sugestões gerenciais para que varejistas online 

possam ampliar o nível de lealdade, confiança e satisfação entre os seus consumidores. 

 

As próximas seções desse trabalho estão estruturadas de acordo com a seguinte ordenação: 

inicialmente o referencial teórico utilizado é descrito, seguido das hipóteses de pesquisa e do 

modelo proposto a ser testado. Na sequencia, a metodologia empregada e etapas de pesquisa, 

exploratória e quantitativa, são apresentadas, seguida dos resultados e considerações finais do 

trabalho.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO E FORMULAÇÃO DE HIPÓTESES 

 

 

O capítulo de referencial teórico foi estruturado nas seguintes seções: inicialmente, o conceito 

de lealdade no varejo online, ou e-Lealdade, é explicitado e em seguida modelos presentes na 

literatura que estimam a e-Lealdade são descritos. Nas seções posteriores, o construto e-

Qualidade, assim como, e-Confiança e e-Satisfação, são resgatados da literatura. Depois, 

estudos abordando diferenças do comportamento de consumo de acordo com a renda são 

revisitados e a moderação das relações entre dimensões de e-Qualidade, e-Satisfação, e-

Confiança e e-Lealdade, pela renda, é proposta. E por fim, o modelo a ser testado e as 

hipóteses do estudo são apresentados. 

 

 

2.1 e-Lealdade 

 

 

O conceito de lealdade foi originalmente definido com base no comércio físico (Toufaily, 

Ricard & Perrien, 2012). A definição de lealdade de consumo eletrônico, ou e-Lealdade, 

surgiu a posteriori e a atitude do consumidor em relação à navegação através de um website 

foi empregada em sua conceituação (Allagui & Temessek, 2004). Outros autores, ao 

explorarem o conceito de e-Lealdade, ainda ressaltaram que o comportamento em um 

ambiente eletrônico é menos estável ao longo do tempo do que no físico (Sénécal, Kalczynski 

& Nantel, 2005, Allagui & Temessek, 2004). E por fim, a lealdade no comércio eletrônico foi 

definida como fruto de atitude e comportamento combinados (Valvi & Frakos, 2012, 

Anderson & Srinivasan, 2003).                                                                                                                      

 

Gommans, Krishman e Sheffold (2001) foram pioneiros no emprego do conceito e-Lealdade, 

pressupondo a lealdade no comércio eletrônico como diferenciada em relação ao varejo 

tradicional. Mais recentemente, Toufaily et al. (2012) realizaram uma meta-análise de artigos 

a respeito de e-Lealdade e as várias definições de lealdade de consumo eletrônico foram 

analisadas. Existem diferenças no conceito de e-Lealdade, que passam tanto por considerar 

apenas uma repetição de visitas a um determinado site (Tarafdar & Zhang, 2008, Cyr, Kindra 

& Dash, 2008), quanto pela intenção de fazer novas compras no futuro (Doong, Wang & 

Shih, 2008, Wallace, Giese & Johnson, 2004, Luarn & Lin,2003, Grodin, 2003, Bergeron, 
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2001) até de recomendá-lo a outros clientes (Gefen, 2002). O Quadro 1 apresenta essas 

definições: 

 

Referência Definição de e-Lealdade 

Principais 

component

es 

Tarafdar e Zhang (2008)  

Lealdade a um website é definida como a probabilidade de 

ocorrência de repetidas visitas, do mesmo indivíduo, ao 

website (baseado em Armstrong & Hagel, 1996). 
Repetição 

de visitas 

Cyr et al. (2008) 
e-Lealdade é a intenção de revisitar o website ou ter intenção 

de fazê-lo no futuro. 

Wallace et al. (2004)  

Lealdade do consumidor a um varejo online é uma atitude e 

comportamento preferencial diante de alternativas oferecidas 

por outros fornecedores. 

Atitude 

Sultani e Gharbi (2008), Huang 

(2008), Anderson e Srinivasan 

(2003), Srinivasan, Anderson & 

Ponnavolu. (2002) 

e-Lealdade é a atitude favorável em relação ao varejo 

eletrônico, resultando em comportamento recorrente (baseado 

em Gremler, 1995). Atitude + 

Intenção de 

recompra 

Liang, Chen e Wang (2008) 

e-Lealdade é a afeição psicológica do consumidor e promoção 

de atitudes em relação ao provedor online - acompanhada da 

disposição do consumidor de manter o relacionamento 

consumidor-empresa. 

Doong et al. (2008); Luarn e Lin 

(2003) 

e-Lealdade é a intenção de fazer novas compras, no futuro, do 

mesmo varejista online (baseado em Johnson, Bruner & 

Kumar, 2006). Intenção de 

recompra 

Grondin (2003)  

e-Lealdade é o grau em que o consumidor está disposto a 

recomprar de um varejista online, e que o tem como 

preferencial. 

Gefen (2002) 

e-Lealdade é a intenção de continuar fazendo negócios com o 

mesmo varejista online e em recomendá-lo a outros clientes 

(Zeithaml  et al., 1996). 

Intenção de 

recompra e 

recomenda

ção 

Quadro 1 - Definições de e-Lealdade.                                                                                                                       

Fonte: Adaptado de Toufaily et al. 2012. 

 

Nessa pesquisa será utilizada a definição empregada no trabalho de Gefen (2002) com base no 

trabalho de Zeithaml et al. (1996), isto é, a intenção de continuar fazendo negócios com o 

mesmo varejista online e em recomendá-lo a outros clientes. Essa definição foi escolhida 

nesse trabalho de dissertação em virtude do trabalho de Gefen (2002) avaliar a lealdade do 

consumidor a um determinado varejista online, no caso o website Amazon, situação bastante 

similar à proposta nesse estudo. Além disso, a conceituação empregada por Gefen (2002) é 

mais abrangente, pois engloba tanto a intenção de realizar novas compras, quanto à 

recomendação do site a outros clientes. 
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2.2 Modelos de e-Lealdade 

 

 

Diversos modelos têm sido desenvolvidos para descrever e explicar o fenômeno da e-

Lealdade (Valvi & Fragkos, 2012). Na revisão de literatura realizada para esse trabalho de 

dissertação procurou-se identificar os principais modelos definidores de e-Lealdade.           

 

Uma pesquisa em periódicos acadêmicos foi realizada com o objetivo de mapear o 

conhecimento a respeito de lealdade no comércio eletrônico. O acesso aos trabalhos foi obtido 

por meio dos portais de busca EBSCO e Google Acadêmico, utilizando palavras chave como 

e-loyalty, e-commerce, online loyalty, e-tail, assim como os termos traduzidos em português. 

Uma triagem manual desses 76 trabalhos pesquisados foi efetuada, objetivando reter apenas 

os trabalhos referentes à e-Lealdade. Em seguida, foi verificado o fator de impacto dos 

periódicos dos artigos selecionados, com o intuito de filtrar os trabalhos publicados em 

revistas consolidadas, buscando assim o conhecimento mais maduro da academia. Dessa 

forma, o primeiro fator de impacto avaliado foi o Qualis Capes (maior ou igual a B1) e em 

seguida, para os periódicos sem classificação nesse primeiro critério, foram avaliados 

segundo dois outros fatores de impacto: índice H - h-index (superior a 25) e SJR – Scientific 

Journal Research (superior a 0,6). Os modelos, de cada artigo selecionado, foram estudados e 

buscou-se avaliar as variáveis presentes em cada modelo de e-Lealdade (independentes, 

mediadoras e moderadoras) com o intuito de identificar convergências nas formulações desses 

modelos. O Quadro 2 sintetiza os 12 trabalhos que passaram pelos critérios de seleção acima 

indicados e é possível observar semelhança na formulação dos modelos propostos: 

 

 

 

 

 

 



20 

 

Referência 
Variáveis 

independentes 

Variáveis 

moderadoras 

Variáveis 

mediadoras 

Variável 

dependente 

Principais 

características 

Hu e Chuang 

(2012) 

Valor utilitário, 

hedônico e da confiança 
    e-Lealdade 

Modelo sem 

mediadores 

Butt e Aftab 

(2013) 
Atitude   

e-Confiança, e-

Satisfação e e-

Qualidade 

e-Lealdade 

Modelos com 

mediadores (e-

Satisfação e/ou e-

Confiança) 

Jin, Park  e 

Kim  (2008) 
Reputação da empresa   

e-Satisfação e e-

Confiança 
e-Lealdade 

Safa e Ismail 

(2013) 

Fatores do cliente, 

Fatores da empresa e 

Fatores tecnológicos 

  
e-Satisfação e e-

Confiança 
e-Lealdade 

Rose et al. 

(2012) 

Experiência Cognitiva e 

Experiência Afetiva 
  

e-Satisfação e e-

Confiança 
e-Lealdade 

Gefen 

(2002) 

e-Qualidade (tangibles, 

empathy, reliability, 

responsiveness, 

assurance) 

  

e-Confiança, 

Risco percebido 

e Custo de troca 

de vendedor 

e-Lealdade 

Modelos com 

mediadores (e-

Satisfação e/ou e-

Confiança) e 

variável 

independente (e-

Qualidade) 

Jin, Park e 

Kim (2010) 

e-Qualidade (Atributos 

básicos de: marketing 

online, reputação da 

empresa offline e uso 

canal offline) 

  
Satisfação e e-

Satisfação 

Lealdade e e-

Lealdade 

Christodouli

des e 

Michaelidou 

(2010) 

e-Qualidade                              

(conveniência, busca de 

informação, variedade, 

interação) 

  e-Satisfação e-Lealdade 

Hur et al. 

(2011) 

e-Qualidade em sites de 

esportes (informação, 

interação, design, 

sistema e entrega) 

  e-Satisfação e-Lealdade 

Cyr (2008) 

e-Qualidade                              

(Design: Navegação, 

Visual e Informação) 

Cultura 
e-Confiança e e-

Satisfação 
e-Lealdade 

Modelos com 

mediadores (e-

Satisfação e e-

Confiança) , 

variável 

independente (e-

Qualidade) e 

variável 

moderadora 

Chen et al. 

(2014) 

e-Qualidade                              

(Qualidade da 

Informação, do Serviço 

e do Sistema) 

Nacionalidade 

(em 5 

dimensões) 

e-Confiança e e-

Satisfação 
e-Lealdade 

Ladhari e 

Leclerc 

(2013) 

e-Qualidade (Eficiência, 

Qualidade da 

Informação, 

Responsiveness, Website 

design) 

Gênero 
e-Satisfação e e-

Confiança 
e-Lealdade 

Quadro 2 - Síntese  dos modelos determinantes de lealdade do consumidor online.                                                                             

Fonte: Elaboração própria. 

 

Conforme esperado, todos os modelos selecionados apresentam como padrão a variável 

dependente e-Lealdade. Os modelos incluem os construtos e-Satisfação e e-Confiança como 

antecedentes de e-Lealdade (Butt & Aftab, 2013, Jin et al.,2008, Safa & Ismail, 2013, Rose et 

al., 2012, Cyr, 2008, Chen et al., 2014, Ladhari & Leclerc, 2013) e a e-Qualidade se apresenta 

como variável independente (Gefen, 2002, Jin et al., 2010, Christodoulides & Michaelidou, 

2010, Hur et al., 2011, Cyr, 2008, Chen et al., 2014, Ladhari & Leclerc, 2013). A inclusão de 
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variáveis moderadoras ocorre em apenas três modelos que testam a influência do gênero 

(Ladhari & Leclerc, 2013) e de dimensões culturais (Chen et al., 2014, Cyr, 2008). 

 

Assim, as características predominantes na definição de e-Lealdade, identificadas nos 

modelos avaliados, são: e-Qualidade como variável independente e as variáveis e-Satisfação e 

e-Confiança mediando a relação entre e-Qualidade e e-Lealdade.  

 

Essa estrutura servirá de base para a formulação do modelo a ser desenvolvido nessa 

dissertação, que denominamos de “Modelo Clássico de e-Lealdade”. A inclusão da variável 

renda como moderadora nessa formulação trará assim uma contribuição inédita ao 

conhecimento do fenômeno e-Lealdade.  

 

A seguir, essas variáveis são descritas de acordo com a literatura da área de conhecimento. 

 

 

2.3 Qualidade de serviços em websites (e-Qualidade) 

 

 

Segundo Zeithaml, Parasuraman e Malhotra (2002) a qualidade de serviços de um website é 

definida como as facilidades desempenhadas pelo website, na compra e entrega de produtos e 

serviços, de forma eficiente e efetiva. Na teoria da sinalização, a avaliação do consumidor à 

qualidade dos produtos acontece quando o mesmo se vê diante de inúmeras alternativas num 

ambiente de assimetria de informação (Kirmani & Rao, 2000). Quando essa qualidade do 

produto não é observada diretamente pelo consumidor, um sinal, ou uma pista, podem ser 

emitidos a fim de persuadir o consumidor em relação à qualidade não observada de um 

produto (Rao & Monroe, 1988). Quando o cliente se depara com produtos ou serviços de 

qualidade inferior, sua lealdade de consumo é afetada negativamente (Wallace et al., 2004) e 

por isso a qualidade percebida do produto ajuda a determinar a lealdade de consumo online, 

ou e-Lealdade (Wallace et al. 2004, Chen, 2003, Bergeron, 2001). Empresas que conseguem 

gerar percepção de qualidade superior dos seus produtos reduzem as incertezas dos 

consumidores e facilitam a promoção de suas vendas (Wells, Walacich & Hess, 2011). 

Resultados da pesquisa realizada por Wells et al. (2011) indicam que a qualidade do website 

influencia a qualidade percebida do produto e afeta as intenções de compra online.  
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Em ambientes de compra online, a qualidade apresentada pelos sites tem forte determinação 

na lealdade de consumo online (Sousa & Voss, 2014, Rafiq, Fulford & Lu, 2013) e aumenta 

as recomendações dos seus clientes (Ladhari, 2010, Cristobal et al., 2007, Fassnacht & Kôse, 

2007).  

 

Visando mensurar a qualidade dos serviços prestados pelos websites, Zeithaml et al. (2002) 

estudaram as aplicações do modelo SERVQUAL, amplamente empregado em estudos que 

visam medir a qualidade de serviços em geral, aos negócios online. Na revisão de literatura 

realizada por Zeithaml et al. (2002), apesar da constatação que não há consenso na literatura 

acerca do número de dimensões de e-Qualidade (Ladhari, 2010), foram identificadas cinco 

principais dimensões do construto e-Qualidade: qualidade da informação, design do website, 

facilidade de uso do website, compromisso de entrega e segurança do website.  Cada uma 

dessas cinco dimensões de e-Qualidade mencionadas são descritas a seguir: 

 

A dimensão qualidade da informação, em transações online, é um fator fundamental de 

redução de custos de transação e importante benefício ao realizar compras online (Ariely 

2000, Lynch & Ariely, 2000, Alba, Lynch, Weitz, Janiszewski, Lutz, Sawyer & Wood, 1997, 

Bakos, 1997). Quando estamos avaliando um determinado website, “ter informação suficiente 

para comparar os produtos e selecioná-los no website aparece como um importante fator de 

qualidade do site” (Zeithaml, Parasuraman & Malhotra, 2002, p.363). Assim, informações 

com qualidade obtidas no website, podem ser definidas como informações adequadas e 

corretas. (Collier & Bienstock,2006). Assim a primeira hipótese de pesquisa é enunciada 

como: 

 

H1a: A qualidade percebida das informações do website está positivamente relacionada com 

a e-Satisfação do consumidor com o varejista online.  

A relação entre qualidade da informação e e-Confiança já foi estudada previamente na 

literatura. A qualidade da informação foi identificada como importante fator tanto para a 

geração de confiança do varejista no comércio eletrônico (McKnight, Choudhhury & Kacmar, 

2002), quanto como gerador de confiança e por consequência fidelização de clientes (Kim, 

Xu & Koh, 2004).  Em virtude do exposto, a seguinte hipótese de pesquisa é descrita: 

 

H2a: A qualidade percebida das informações do website está positivamente relacionada com 

a e-Confiança no varejista online.  
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Outra dimensão de e-Qualidade, avalia o design do website e é definida como a disposição 

dos itens estéticos no site (Ladhari & Leclerc, 2013). Ou seja, a forma pela qual as cores, 

layout, fotografias e outras características gráficas do website estão dispostas no mesmo 

(Garret, 2003).  

 

Pesquisas anteriores avaliaram o impacto do design do site na realização de compras online 

(Cyr, 2008, Tarafdar & Zhang, 2008, de Farias, 2007, Ariely, 2000, Lynch & Ariely, 2000, 

Montoya-Weiss, Voss e Grewal, 2000, Hoffman, Novak & Peralta, 2000). Os autores 

defendem que quanto melhor for o design do website, melhor será a qualidade do site. No 

estudo realizado por Cyr (2008) a relação entre design do website e satisfação online com o 

site foi testada. Dessa forma, uma nova hipótese de pesquisa é proposta: 

 

H1b: A qualidade percebida do design do website está positivamente relacionada com a e-

Satisfação do consumidor com o varejista online. 

 

A relação entre e-Confiança e design do website também foi previamente estudada por Cyr 

(2008) e apresentou, na relação entre os dois construtos, relação positiva. Assim, a seguinte 

hipótese de pesquisa é descrita: 

 

H2b: A qualidade percebida do design do website está positivamente relacionada com a e-

Confiança no varejista online. 

 

A terceira dimensão de e-Qualidade, facilidade de uso do website, refere-se à facilidade de 

uso e acesso ao website do ponto de vista do consumidor, principalmente quando se buscam 

informações no mesmo (Ladhari & Leclerc, 2013, Yang, Cai, Zhou & Zhou, 2005, Yoo & 

Donthu, 2001). Essa dimensão de e-Qualidade foi amplamente pesquisada em modelos de 

aceitação de tecnologia, associando a facilidade do uso à maior adoção tecnológica (Ladhari 

& Leclerc, 2013). No trabalho de Tarafdar e Zhang (2008) a facilidade de uso e navegação no 

site foi identificada como importante antecedente de realização de compras no comércio 

eletrônico. Zeithaml et al. (2002) defendem que quanto mais fácil for ao usuário de um 

website o acesso e manuseio do mesmo, maior a qualidade desse na ótica do seu usuário. 

Assim, uma maior qualidade ao usuário seria então traduzida em aumento de satisfação e de 

confiança, como são propostas as duas hipóteses de pesquisa a seguir: 
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H1c: A qualidade percebida de facilidade de uso está positivamente relacionada com a e-

Satisfação do consumidor com o varejista online. 

 

H2c: A qualidade percebida de facilidade de uso está positivamente relacionada com a e-

Confiança do consumidor no varejista online. 

 

O compromisso de entrega, ou fulfillment, é definido como a habilidade de realizar a entrega 

de um produto ou serviço de forma acurada (Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1988). Assim, 

quanto maior a habilidade do site em honrar seus compromissos, maior será a qualidade desse 

site (Zeithaml et al., 2002). Uma maior qualidade percebida, através do maior atendimento a 

compromissos de entrega, seria então traduzida em aumento de satisfação e confiança no site, 

conforme descrito nas hipóteses a seguir: 

 

H1d: A qualidade percebida de compromisso de entrega do varejista está positivamente 

relacionada com a e-Satisfação do consumidor com o varejista online. 

 

H2d: A qualidade percebida de compromisso de entrega do varejista está positivamente 

relacionada com a e-Confiança do consumidor no varejista online. 

 

E por fim, a dimensão segurança é apresentada como a última dimensão de e-Qualidade. A 

segurança e a privacidade que o varejista online concede às informações dos usuários, contra 

riscos de quebra de privacidade, fraudes e outras perdas financeiras também foi alvo de  

pesquisas (Parasuraman, Zeithaml & Malhotra, 2005, Zeithaml,Parasuraman & Malhotra, 

2002, Tarafdar e Zhang, 2008). Tarafdar e Zhang (2008) classificaram o fator segurança do 

website como um importante antecedente para a lealdade no varejo online. Enquanto 

Hoffman et al. (1999) e Montoya-Weiss, Voss e Grewal (2000) estudaram essa dimensão, 

segurança, como um importante critério para a avaliação de serviço. A definição de segurança 

das informações, utilizada nessa dissertação, foi a de  Parasuraman, Zeithaml & Malhotra 

(2005) como o grau de credibilidade no varejista online de que as informações pessoais do 

consumidor estarão protegidas. Dessa forma, as relações entre segurança das informações do 

cliente no site, com a satisfação, são estabelecidas na hipótese a seguir: 
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H1e: A qualidade percebida da segurança das informações do cliente, nas transações 

realizadas por meio do website, está positivamente relacionada com a e-Satisfação do 

consumidor com o varejista online. 

  

A relação entre segurança das informações do cliente nas transações realizadas no website e e-

Confiança foi estudada por Reichheld e Schefter (2000) e Gefen (2002). Nesses estudos o 

varejista online Amazon.com é reconhecido por manter a segurança das informações dos 

clientes que transacionam no seu site, e com isso alcança uma maior confiança de seus 

clientes. Assim, a seguinte hipótese de pesquisa é formulada: 

 

H2e: A qualidade percebida da segurança das informações do cliente, nas transações 

realizadas por meio do website, está positivamente relacionada com a e-Confiança do 

consumidor com o varejista online. 

 

Dessa forma, as cinco dimensões do construto qualidade do serviço online: qualidade da 

informação, design do site, facilidade de uso, compromisso de entrega e por fim segurança, 

foram resgatadas do trabalho de Zeithaml et al. (2002) e serão empregadas nessa dissertação. 

A relação dessas dimensões de e-Qualidade com os construtos e-Satisfação e e-Confiança, 

também estão registradas na literatura e foram resgatadas, estabelecendo assim as dez 

primeiras hipóteses de pesquisa.  

 

As seções seguintes terão como objetivo abordar os conceitos de e-Satisfação e e-Confiança, 

fortemente identificados na literatura, como determinantes do construto de lealdade online. 

 

 

2.4 e-Satisfação  

 

 

A satisfação foi definida por Oliver (1997) como o estado psicológico resultante de emoções 

em torno da confirmação, ou não, de expectativas prévias sobre uma experiência de consumo 

e é considerada uma complexa resposta do consumidor a uma experiência de consumo (Safa 

& Ismail, 2013, Oliver, 1997). Ao avaliar a satisfação, Bitner e Hubbert (1994) propuseram 

dois tipos: satisfação por transação e satisfação geral. Nesse trabalho, o objetivo é avaliar a 

satisfação do consumidor de forma geral em relação às compras realizadas em um website e 



26 

 

não apenas a satisfação gerada a partir de uma única transação. Essa escolha foi adotada em 

virtude da satisfação de forma geral poder refletir de forma mais direta a intenção do 

consumidor de revisitar o site (Jones & Sasser, 1995), realizar novas compras e recomendá-lo 

a outros clientes, auferindo assim a lealdade do consumidor online definida por Gefen (2002). 

Adicionalmente, a definição de e-Satisfação, ou satisfação online, adotada nessa pesquisa, 

utilizada por Anderson e Srinivasan (2003), como o contentamento do consumidor em relação 

às suas experiências prévias de consumo em um varejo online. Essa definição será empregada 

nesse trabalho por mencionar tanto a satisfação em geral com o varejista online, quanto por 

mencionar o resultado da avaliação do consumidor em relação às experiências de compras no 

mesmo. 

 

Pesquisas atribuem à satisfação papel determinante de lealdade de consumo (Safa & Ismail, 

2013, Oliver, 1999, Waddell, 1995, Gefen, 2002).  Estudos compararam os efeitos de e-

Satisfação e e-Confiança, sobre o fenômeno de e-Lealdade e mencionaram que a e-Satisfação 

tem um efeito maior em relação a e-Confiança (Ladhari & Leclerc, 2013, Luan & Lin, 2003). 

Em Ladhari e Leclerc (2013) ao avaliar a lealdade a um site de serviços financeiros, foi 

identificado que o impacto da e-Satisfação sobre e-Lealdade foi cinco vezes maior do que 

sobre e-Confiança (Ladhari & Leclerc, 2013). No comércio online, a e-Satisfação é 

reconhecida como o principal determinante da e-Lealdade (Safa & Ismail, 2013, Wu, 2013, 

Valvi & Fragkos, 2012, ForeSee Results, 2008, Luarn & Lin, 2003).  

 

Assim, eliminando a insatisfação e aumentando a satisfação do consumidor é possível ter os 

elementos chave para construir a lealdade com o cliente (Christou, 2003).  Se os 

consumidores de um website estão satisfeitos com o mesmo, eles certamente irão utilizar os 

seus serviços novamente (Safa & Ismail, 2013). Diante do exposto, a seguinte hipótese de 

pesquisa é formulada: 

 

H3: A e-Satisfação mediará a relação entre as dimensões de e-Qualidade (qualidade da 

informação, website design, facilidade de uso do website, compromisso de entrega e a 

segurança) e a e-Lealdade.  
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2.5 e-Confiança 

 

 

Segundo Morgan e Hunt (1994), a confiança existe em uma relação de troca, quando há 

crença que o parceiro de transação será integro e confiável em suas ações. De maneira 

análoga, Moorman, Zaltman e Deshpande (1992, p.315) explicam confiança como a 

“predisposição em se contar com um parceiro de troca, no qual se pode confiar”.   

 

A confiança também pode ser definida tanto sob a forma de confiança no vendedor, quanto 

em confiança na empresa (Morgan & Hunt, 1994). Na realização de uma transação onde não 

há um vendedor, ou uma pessoa intermediando a operação com características de vendedor, 

como é o caso de transações no varejo eletrônico (Lohse & Spiller, 1998), a confiança em 

primeira instância torna-se a confiança na organização em si (Chow & Holden, 1997), ou no 

varejista online (Jarvenpaa, Tractinsky & Vitale,2000).  

 

A mesma confiança, é o componente central na realização de negócios, sejam eles online ou 

offline. No entanto, há indicações que a confiança é ainda mais importante no ambiente online 

do que no offline (Sultan & Mooraj, 2001) em virtude da transação comercial ser realizada 

sem contato físico (Mukherjee & Nath,2007, Lynch, Kent & Srinivasan, 2001, Reichheld & 

Schefter, 2000). Segundo Reichheld & Schefter, 2000, p.107, “para obter a lealdade de 

consumo é necessário primeiramente conquistar a confiança do consumidor. Isso é ainda 

mais importante quando a transação é realizada via web”. 

 

Nessa dissertação, a confiança estudada será a confiança do consumidor no varejista, pois o 

objetivo é estudar a lealdade ao varejista online selecionado pelo consumidor. A definição de 

confiança empregada será a de Morgan e Hunt (1994), na qual a confiança existe em uma 

relação de troca, quando há crença que o parceiro de transação, no caso dessa pesquisa de 

dissertação o varejista online, será integro e confiável em suas ações. Essa definição foi 

adotada, por abordar a relação de confiança entre consumidor e empresa, fundamental nas 

relações de varejo online, e promover a avaliação do consumidor acerca das ações do varejista 

online de acordo com sua experiência prévia com o mesmo.  

 

Ao estudar e-Lealdade, Valvi & Fragkos (2012) apresentaram a revisão de 62 modelos 

definidores de e-Lealdade presentes na literatura. Ao sintetizá-los, identificaram o conceito e-
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Confiança como um importante determinante de e-Lealdade (Wareham, Zheng & Straub, 

2005, Singh & Sirdeshmukh, 2000, Milne & Boza, 1999). Segundo Huang (2008), Ribbink, 

Allard, Liljander e Streukens (2004) e Ponnavolu (2000), a confiança no varejo online 

desempenha papel de suma importância na determinação de lealdade de consumo online. 

 

A confiança no varejo eletrônico é tida como um resultado de experiências anteriores do 

consumidor (Veludo-de-Oliveira, Huertas & Reis, 2014) e importante determinante de 

engajamento no comércio eletrônico (Gefen, 2002). Assim como, a falta de confiança é um 

dos fatores que levam o consumidor a deixar de realizar compras pela internet (Osório, 2013, 

Yousafzai, Pallister& Foxall, 2003, Grabner-Kraeuter, 2002). No varejo online, por envolver 

uma transação em que não há um ambiente físico, a confiança na intenção de recompra 

desempenha um papel ainda mais relevante. Diante do exposto, a seguinte hipótese de 

pesquisa é formulada:  

 

H4: A e-Confiança mediará a relação entre as dimensões de e-Qualidade (qualidade da 

informação, website design, facilidade de uso do website, compromisso de entrega e a 

segurança) e a e-Lealdade. 

 

 

2.6 O papel moderador da renda 

 

 

Conforme mencionado, a confiança do consumidor no varejista online é um importante 

determinante na lealdade online (Kim, Ferrin & Rao, 2009, Cyr, 2008, Cyr et al., 2008, 

Hernandez, 2002). Essa confiança é tida como fator crucial para que o consumidor da classe 

C transacione com o comércio virtual no Brasil (Osório, 2013). Esse segmento de 

consumidores, ou classe C, já corresponde a 56% dos novos consumidores brasileiros do 

comércio eletrônico (Portal Ecommerce News, 2013). O aumento do acesso à internet de 

banda larga, via programas de inclusão digital, assim como o acesso ao crédito, viabilizaram a 

entrada desse novo consumidor no mercado online (Portal Proxxima, 2014, Portal 

Euromonitor, 2013).  

 

Por outro lado, o acesso a lojas físicas pelos consumidores de renda mais baixa, é muitas 

vezes restrito em virtude das redes varejistas disponibilizarem uma oferta limitada em bairros 
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de classe mais baixa (Barki & Parente, 2010). Em virtude de barreiras encontradas pela baixa 

renda, uma das suas aspirações, quando mencionam o consumo é a inclusão (Aguiar & 

Meirelles, 2008). Assim, o atendimento do consumidor de baixa renda pelo varejo online o 

torna mais inclusivo. 

 

Ao avaliar pesquisas desenvolvidas acerca da relação entre lealdade no comércio eletrônico e 

variáveis antecedentes - como e-Satisfação, e-Confiança e e-Qualidade - foram identificados 

trabalhos que testaram a moderação de gênero (Ladhari & Leclerc, 2013) cultura (Cyr, 2008) 

e nacionalidade do consumidor (Chen et al., 2014). No trabalho de Cyr (2008), por exemplo, 

o objetivo foi testar um modelo de lealdade no comércio eletrônico, tendo como variáveis 

mediadoras e-Satisfação e e-Confiança e como variáveis independentes as dimensões de e-

Qualidade em três diferentes culturas: Canadá, Alemanha e China. Entre os resultados 

comparativos, nesses três países, foi identificado que na China, país emergente do grupo, o 

construto confiança apresentou um papel mais relevante do que nos demais países avaliados. 

Ao avaliar trabalhos anteriores a respeito, culturas com características mais coletivistas tem 

na confiança um papel ainda mais relevante do que em culturas mais individualistas (Gefen & 

Heart, 2006; Hofstede, 1980). Diante desses achados, outra hipótese dessa pesquisa é 

extrapolar os resultados apresentados na China como reflexo de comportamento de 

consumidores de rendas mais baixas, onde a e-Confiança possa ter um papel mais relevante, 

que o da e-Satisfação, por exemplo.  

 

Revisitando a literatura, as características do consumidor, entre elas a renda, é mencionada 

como importante fator de lealdade de consumo online (Toufaily et al.,2012 , Valvi & Frakos, 

2012). Entretanto, apesar da menção de relevância da relação, a mesma não foi empiricamente 

testada. Ademais, apesar da reconhecida importância dos consumidores de baixa renda no 

mercado varejista (Barki & Parente, 2010), são inexistentes pesquisas que estudem a 

influência dos diferentes estratos de renda nas relações que determinam a lealdade de 

consumo online.  

 

Diante do cenário de inclusão de consumidores da classe C no comércio digital, compreender 

melhor o comportamento desse segmento, e eventual diferenciação em relação à alta renda, é 

fundamental para desenvolver ações visando à lealdade de consumo. Assim, a seguinte 

hipótese de pesquisa é: 

 



30 

 

H5: A variável renda do consumidor modera as relações entre as dimensões de e-Qualidade, 

e-Satisfação, e-Confiança e e-Lealdade. 

 

O critério de classificação de renda utilizado nessa dissertação é descrito na seção referente à 

metodologia da etapa quantitativa. 

 

 

2.7 Modelo proposto e as hipóteses de pesquisa 

 

 

Diante do exposto, visando compreender como o fenômeno de e-Lealdade se apresenta entre  

diferentes estratos de renda de consumidores do varejo online brasileiro, assim como avaliar 

as suas relações, o modelo proposto é apresentado na Figura 1:  

 

 
 

Figura 1 - Modelo proposto.  

Fonte: Elaboração própria. 
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Conforme descrito, as seguintes hipóteses de pesquisa foram construídas: 

H1a: A qualidade percebida das informações do website está positivamente relacionada com 

a e-Satisfação do consumidor com o varejista online.  

 

H1b: A qualidade percebida do design do website está positivamente relacionada com a e-

Satisfação do consumidor com o varejista online. 

  

H1c: A qualidade percebida de facilidade de uso está positivamente relacionada com a e-

Satisfação do consumidor com o varejista online. 

 

H1d: A qualidade percebida de compromisso de entrega do varejista está positivamente 

relacionada com a e-Satisfação do consumidor com o varejista online. 

 

H1e: A qualidade percebida da segurança das informações do cliente, nas transações 

realizadas por meio do website, está positivamente relacionada com a e-Satisfação do 

consumidor com o varejista online. 

 

H2a: A qualidade percebida das informações do website está positivamente relacionada com 

a e-Confiança no varejista online.  

 

H2b: A qualidade percebida do design do website está positivamente relacionada com a e-

Confiança no varejista online. 

  

H2c: A qualidade percebida de facilidade de uso está positivamente relacionada com a e-

Confiança do consumidor no varejista online. 

 

H2d: A qualidade percebida de compromisso de entrega do varejista está positivamente 

relacionada com a e-Confiança do consumidor no varejista online. 

 

H2e: A qualidade percebida da segurança das informações do cliente, nas transações 

realizadas por meio do website, está positivamente relacionada com a e-Confiança do 

consumidor no varejista online. 
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H3: A e-Satisfação mediará a relação entre as dimensões de e-Qualidade (qualidade da 

informação, website design, facilidade de uso do website, compromisso de entrega e a 

segurança) e a e-Lealdade.  

 

H4: A e-Confiança mediará a relação entre as dimensões de e-Qualidade (qualidade da 

informação, website design, facilidade de uso do website, compromisso de entrega e a 

segurança) e a e-Lealdade. 

 

H5: A variável renda do consumidor modera as relações entre as dimensões de e-Qualidade, 

e-Satisfação, e-Confiança e e-Lealdade. 

 

 

O Quadro 3 sintetiza as relações entre construtos e dimensões de e-Qualidade a serem 

testadas, conforme descrito nas hipóteses de pesquisa: 

Hipótese Dimensão de e-Qualidade Relação Construto 

H1a e-Qualidade da informação (eQi) ---> + e-Satisfação (e-Sat) 

H2a e-Qualidade da informação (eQi) ---> + e-Confiança (e-Conf) 

H1b e-Qualidade do design (eQd) ---> + e-Satisfação (e-Sat) 

H2b e-Qualidade do design (eQd) ---> + e-Confiança (e-Conf) 

H1c e-Qualidade do facilidade de uso (eQf) ---> + e-Satisfação (e-Sat) 

H2c e-Qualidade do facilidade de uso (eQf) ---> + e-Confiança (e-Conf) 

H1d e-Qualidade de compromisso (eQc) ---> + e-Satisfação (e-Sat) 

H2d e-Qualidade de compromisso (eQc) ---> + e-Confiança (e-Conf) 

H1e e-Qualidade de segurança (eQs) ---> + e-Satisfação (e-Sat) 

H2e e-Qualidade de segurança (eQs) ---> + e-Confiança (e-Conf) 

H3 e-Qualidade e-Satisfação (mediação) e-Leadade 

H4 e-Qualidade e-Confiança (mediação) e-Leadade 

H5 Construtos moderados pela renda 

Quadro 3 - Síntese das relações e hipóteses de pesquisa.                                                                                 

 Fonte: Elaboração própria. 

  



33 

 

3. METODOLOGIA 

 

 

Essa pesquisa tem como objetivo investigar o fenômeno de lealdade ao varejo online no 

contexto brasileiro. Nesse sentido, o estudo foi realizado em duas etapas:  

3.1  Etapa exploratória: constituída por pesquisa bibliográfica, seguida de 

entrevistas em profundidade com consumidores. Essa etapa teve por finalidade 

tornar o tema mais familiar ao pesquisador, assim como, gerar insights de 

pesquisa para a elaboração da etapa seguinte de pesquisa - quantitativa.  

 

3.2  Etapa quantitativa: formada pela elaboração e aplicação de questionário de 

pesquisa, tipo websurvey, junto a consumidores de varejo on-line.  

 

Ambas são descritas nas seções, 3.1 e 3.2, a seguir. 

 

 

3.1 ETAPA EXPLORATÓRIA 

   

 

Na etapa exploratória foi realizada revisão bibliográfica, conforme apresentado no referencial 

teórico, em conjunto com a pesquisa qualitativa. Essa fase visou enriquecer a análise sobre o 

tema, permitindo tanto o mapeamento da literatura existente no campo de conhecimento - a 

fim de identificar principais gaps de pesquisa - assim como, realizar uma investigação 

preliminar do consumo online junto a consumidores. Desse modo, os principais motivadores 

dessa etapa foram: (1) a ausência na literatura de trabalhos que associem a renda ao consumo 

online; (2) a geração de insights sobre a questão de pesquisa e a (3) identificação de fatores 

chave para a elaboração do modelo a ser testado na etapa quantitativa. A seguir a pesquisa 

qualitativa e seus principais insights são apresentados. 
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3.1.1 Pesquisa Qualitativa 

 

 

Tendo como objetivo de pesquisa, verificar como o fenômeno de lealdade aos varejistas, que 

vendem online, se apresenta no mercado brasileiro, entre diferentes estratos de renda de 

consumidores, essa fase verificou em campo os achados mapeados na literatura, assim como, 

possíveis diferenças entre as menções de consumidores oriundos de diferentes estratos de 

renda. Desse modo, a perspectiva empregada nessa fase de estudo foi a pesquisa qualitativa, 

pois permite coletar informações com uma maior riqueza de detalhes acerca do fenômeno 

estudado, e torna possível ao entrevistado falar usando suas próprias palavras, sobre suas 

experiências (McCracken, 1988) Os dados foram coletados por meio de entrevistas em 

profundidade e, após a coleta, foi empregada análise de conteúdo.    

A escolha metodológica adotada, nessa etapa, ocorreu em virtude dessa pesquisa ter o intuito 

de investigar a lealdade no comércio eletrônico de maneira mais profunda, ou seja, através da 

avaliação de experiências entre consumidores de diferentes estratos de renda e, em seguida, 

confrontá-las com a literatura vigente. A seguir, a descrição dos entrevistados, assim como, o 

roteiro e a condução de entrevistas são apresentados.    

 

 

3.1.1.1 Entrevistados  

 

 

Nessa fase foram realizadas entrevistas em profundidade que possibilitaram a investigação 

das experiências de consumo com maior detalhamento.  Assim, as entrevistas foram 

conduzidas com consumidores do varejo online de ambos segmentos de renda (alto e baixa), 

sendo selecionados 8 representantes com perfil de renda alta e 8 com perfil de renda baixa, 

totalizando 16 consumidores pesquisados. A seguir o Quadro 4 apresenta o perfil dos 

entrevistados: 
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Entrevistado (*) Idade Profissão Sexo Renda  

José 45 Assessor Masculino Baixa Renda 

Raimundo 36 Assistente de ensino Masculino Baixa Renda 

Francisca 42 Assistente de ensino Feminino Baixa Renda 

Manoel 29 Assistente Financeiro Masculino Baixa Renda 

Eliana 35 Aux. Administrativo Feminino Baixa Renda 

Meire 23 Auxiliar de estoque Feminino Baixa Renda 

Dora 28 Diarista Feminino Baixa Renda 

João 40 Taxista  Masculino Baixa Renda 

Juliana 36 Administradora Feminino Alta Renda 

Ronald 36 Analista de sistemas Masculino Alta Renda 

Pedro 22 Economista Masculino Alta Renda 

Eduardo 36 Economista Masculino Alta Renda 

Cristina 37 Economista Feminino Alta Renda 

Aline 38 Engenheira Feminino Alta Renda 

Fernanda 42 Engenheira Feminino Alta Renda 

Ricardo 36 Prof. Universitário Masculino Alta Renda 

Quadro 4 - Perfil dos entrevistados                                                                                                                         

(*) Os nomes informados são pseudônimos.                                                                                                                                      

Fonte: Elaboração própria. 

 

A renda dos consumidores investigados não foi perguntada diretamente, mas durante a 

seleção dos entrevistados foi realizada a distinção de estratos de renda pela profissão e 

posição ocupada. 

 

Ao avaliar o perfil de consumo online dos entrevistados, por tipo de produto e site (Quadro 5), 

percebe-se uma forte presença dos sites Americanas e Submarino, entre consumidores de 

baixa renda. Também pode-se identificar que entre consumidores de alta renda há um maior 

número de sites de compras mencionados e diversas categorias de produtos. Esse pode ser um 

sinal que consumidores de renda mais alta possuem uma experiência de compra online mais 

presente no seu cotidiano de consumo, diferente dos consumidores de baixa renda que 

sinalizam uma experiência de consumo online mais limitada.  
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Entrevistado (*) Idade Renda Produto adquirido Sites mencionados 

José 45 Baixa Renda 
Livros, Cd´s, DVD´s e 

Eletrônicos. 
Submarino 

Raimundo 36 Baixa Renda Eletrodomésticos e Viagens 
Extra.com, Submarino, 

Viagem.com 

Francisca 42 Baixa Renda 
Móveis, peças para carro, 

eletrônicos, perfumes. 
Mercadolivre. 

Manoel 29 Baixa Renda Livros e CDs Submarino 

Eliana 35 Baixa Renda 
Livros, Cd´s, DVD´s e 

Eletrônicos. 
Submarino e Americanas 

Meire 23 Baixa Renda Livros e CDs Americanas 

Dora 28 Baixa Renda Livros e DVDs 
Americanas.com e 

Abril.com 

João 40 Baixa Renda Eletrônicos Kabum, Loja do Didi 

Juliana 36 Alta Renda 
Livros, Eletrodomésticos, 

Presentes. 

Livraria Siciliano, Livraria 

Cultura, Saraiva, 

Americanas, Compra Certa, 

Magazine Luiza, Ponto Frio. 

Ronald 36 Alta Renda Tudo. Amazon, Best Buy 

Pedro 22 Alta Renda Jogos, Eletrônicos Americanas,  FNAC,  

Eduardo 36 Alta Renda 
Viagens, Alimentos, Shows, 

Livros 

TAM, Nespresso,Livraria 

Cultura  

Cristina 37 Alta Renda Sapatos, Roupas, Presentes 
Zalando, Submarino, 

Americanas 

Aline 38 Alta Renda 
Capsulas de café, brinquedos, 

alimentos, livros. 

Pão de Açucar, Nespresso, 

Submarino, Livraria Cultura, 

Saraiva, Kalunga 

Fernanda 42 Alta Renda 
Produtos de beleza, bebidas, 

comida. 

Zona Sul, GROUPON, Sites 

de produtos de beleza 

Ricardo 36 Alta Renda Tudo. 

Amazon, Americanas, 

FNAC, Livraria Cultura, 

Submarino, FASTSHOP, 

SEPHORA 

Quadro 5 - Sites e produtos de consumo dos entrevistados                                                                                                                          

(*) Os nomes informados são pseudônimos.                                                                                                                                      

Fonte: Elaboração própria. 

 

  

3.1.1.2 Roteiro de entrevista  

 

 

Um roteiro com perguntas abertas (APÊNDICE A) foi formulado para conduzir as entrevistas 

em profundidade com 16 consumidores. Esse roteiro foi dividido em apresentação do estudo, 

perguntas de pesquisa e em questões demográficas. A sequencia foi adotada conforme 

sugerido em Botelho e Zouain (2006), deixando as perguntas demográficas para o final do 

questionário. As perguntas de pesquisa foram relacionadas às experiências de consumo em 

websites, assim como sites de compras utilizados, razões de preferência e recompra.  



37 

 

As entrevistas foram gravadas e realizadas entre Fevereiro e Maio de 2014. Em seguida, o 

material foi transcrito e analisado. 

 

 

3.1.1.3 Análise dos dados  

 

 

Após a identificação na literatura dos principais antecedentes de e-Lealdade (e-Qualidade, e-

Satisfação e e-Confiança), essa etapa empregou a análise de conteúdo para estabelecer uma 

comparação entre as categorias identificadas nas entrevistas coletadas e aquelas relacionadas 

na literatura vigente. Assim, os dados coletados foram avaliados sob a ótica da análise de 

conteúdo. “Na análise de conteúdo o texto é um meio de expressão do sujeito, no qual o 

analista busca categorizar as unidades de texto (..) inferindo uma expressão que as 

representem.” (Caregnato & Multti, 2006, p.682). A análise de conteúdo foi adotada segundo 

a abordagem qualitativa, que considera a presença ou a ausência de uma dada característica de 

conteúdo em um fragmento de mensagem (Lima, 1993). 

 

A categorização dos dados foi realizada utilizando uma grade de análise mista, ou seja, 

definindo preliminarmente as categorias de pesquisa de acordo com o mapeamento da 

literatura (antecedentes de e-Lealdade) e, na sequencia, verificando como as mesmas se 

apresentam em comparação com os dados coletados no campo (Vergara, 2005). Essa 

categorização foi realizada de forma manual, por meio da releitura das transcrições das 

entrevistas e em seguida categorizando os antecedentes de e-Lealdade de acordo com as 

respostas apresentadas entre os consumidores de diferentes estratos de renda. Nessa etapa, o 

objetivo foi confrontar o conteúdo das entrevistas coletadas com a correspondente categoria 

na literatura sobre e-Lealdade. Nesta analogia, os fatores foram categorizados de acordo com 

o grupo de renda que o consumidor pertencia, pela intensidade em que apareceram nas 

entrevistas entre os diferentes grupos (alta e baixa renda). Assim os Quadro 6 e 7 ilustram as 

categorizações realizadas de acordo com a renda do consumidor, que conforme mencionado 

anteriormente, foi classificado entre alta e baixa em função da atividade profissional exercida: 
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Segmento Alta Renda 

Construto Análise Menção 
e-

Q
u

a
li

d
a

d
e
 

Praticamente todas as dimensões 

de e-Qualidade foram citadas 

entre os consumidores de Alta 

renda. A e-Qualidade da 

Informação, Compromisso de 

entrega, Facilidade de uso foram 

as mais mencionadas. 

"Mas também tem a facilidade de você poder ver os produtos 

com mais calma e entender os produtos (...) é você entender os 

produtos, porque as marcas não são iguais, não são as marcas 

que eu estou acostumada a comprar... Isso me ajuda a pegar 

mais informações sobre os produtos e filtrar os produtos que eu 

quero, eu acho que para o conhecimento dos produtos..mais 

informação." (Fernanda, Alta Renda) 

" a questão de disponibilidade e entrega do produtos. Saber que 

vai chegar com qualidade.” (Eduardo, Alta Renda). 

"Eu acho que o diferencial é assim, tem muitos filtros, então se 

eu estou procurando um produto específico é muito fácil de 

achar. " (Cristina, Alta Renda) 

“..a navegabilidade, a questão de uso do site acho bem...me 

sinto bem confortável" (Eduardo, Alta Renda). 

"... eu comprei pela internet...e então eu identifiquei o site que 

vendia esse tipo de produto...aí eu fiz a compra online e com a 

intenção de que ele chegasse rápido também porque eu queria 

deixar tudo preparado para a festa e realmente chegou no 

tempo que eles prometem." (Fernanda, alta renda). 

"Na Americanas.com, por exemplo, que teve uma época que 

prometia que chegava no Natal e não chega...não 

chegou...naquele ano não chegou o DVD que eu de presente de 

Natal e a pessoa ficou sem presente... e eu parei de usar a 

Americanas, e Submarino também.É frustrante.... (Juliana, Alta 

Renda). 

"Eu gosto da disposição dele...então ele tem a esquerda um 

menu com todas as opções e no meio o destaque com todos os 

produtos com as ofertas então eu acho legal porque chama a 

atenção. (Juliana, alta renda). 

e-
S

a
ti

sf
a

çã
o
 

A satisfação com a compra foi 

bastante mencionado como 

aspecto de e-Lealdade entre 

consumidores de Alta Renda. 

"Então, por exemplo, agora eu comprei o sapato (...), então 

assim em uma semana eu fiquei olhando e vendo e pesquisando 

o modelo que eu queria pelo site... a cor, essas coisas...Fiquei 

muito satifeita com a conveniência " (Cristina, Alta Renda). 

e-
C

o
n

fi
a

n
ça

 

A confiança no site se fez 

presente entre as menções de 

clientes de alta renda, mas em 

menor intensidade. 

Provavelmente em virtude desse 

segmento ter mais confiança no 

canal. 

"...porque eu também não compro em site que eu não 

conheço..(...) Você vê que a loja tem padrões de qualidade, 

então quando alguma coisa me soa estranha eu nem faço 

transações em loja que eu não conheço eu já tomo..alguns 

cuidados antes de realizar as compras."(Pedro, Alta Renda). 

Quadro 6 - Menções e antecedentes de e-Lealdade – consumidores de alta renda. 

(*) Os nomes informados são pseudônimos.                                                                                                                                      

Fonte: Elaboração própria. 

Ao avaliar as citações dos consumidores de alta renda (Quadro 6) percebe-se que 

praticamente todas as dimensões de e-Qualidade, mapeadas na literatura são mencionadas 

como antecedentes relevantes de e-Lealdade. e-Satisfação e e-Confiança também estão entre 

as menções dos consumidores de alta renda. 
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Segmento Baixa Renda 

Construto Análise Menção 
e-

Q
u

a
li

d
a

d
e
 

Algumas menções foram feitas a aspectos 

de e-Qualidade entre consumidores de 

Baixa Renda, destaque para a preocupação 

com o compromisso de entrega do site. 

"...compro na Americanas porque sei que vai 

chegar" (Eliana, Baixa renda) 

e-
S

a
ti

sf
a

çã
o
 

Não foram realizadas menções a satisfação. 
 

e-
C

o
n

fi
a

n
ça

 

Aspectos envolvendo confiança no canal 

online foram os mais mencionados entre 

consumidores de baixa renda como 

decisores da escolha do site de compras e 

lealdade de consumo ao mesmo. 

Provavelmente porque não confiam muito 

em sites esse foi um aspecto que se 

sobressaiu entre as menções. 

“Eu compro sempre na Kabum que eu confio. Na 

Loja do Didi o preço é bom demais pra acreditar. 

Imagina... um i-phone por R$ 80,00 (na Loja do 

Didi). Eu não acredito que é sério.” (João, Baixa 

Renda) 

"Na Americanas, porque eu achei que era um site 

confiável, pois é de uma loja grande, conhecida, 

então de deu mais confiança.” (Dora, Baixa renda) 

“Eu costumava comprar no Mercado Livre, mas, 

como o Mercado Livre teve uma atitude que eu não 

gostei de jeito nenhum, não quero mais comprar e 

não confio nele. Antes eu comprava de tudo lá. 

Móveis, peças para carro, eletrônicos em geral, 

perfumes, enfim tudo.” (Francisca, baixa renda) 

Quadro 7 - Menções e antecedentes de e-Lealdade – consumidores de baixa renda                                                                                                                          

(*) Os nomes informados são pseudônimos.                                                                                                                                      

Fonte: Elaboração própria. 

 

Já entre consumidores de baixa renda (Quadro 7), muitas menções são feitas a aspectos de e-

Confiança no website. Essa intensidade em abordar o tema confiança pode ter ocorrido em 

virtude desse segmento, baixa renda, não ter segurança no canal online para a realização de 

compras. Poucas menções foram realizadas a e-Qualidade, o que podem ser reflexo de uma 

experiência limitada no consumo online nesse segmento. 

 

A avaliação do perfil de consumo online (Quadro 5) teve como intuito verificar a existência 

de algum padrão que pudesse ser explorado na etapa quantitativa. Apesar de haver 

convergências pontuais, o perfil de consumo dos entrevistados, de modo geral, se apresenta de 

forma bastante diversa, com uma ampla variedade no tipo de produto adquirido e de sites de 

compra. Sugerindo assim a não delimitação de um único site de compras, a ser avaliado em 

pesquisa quantitativa posterior. 
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A menção ao preço como importante antecedente foi mencionado entre os entrevistados dos 

dois segmentos. 

 

 

3.1.1.4 Principais insights 

 

 

Os principais insights obtidos na pesquisa qualitativa foram os seguintes: 

 

o Nas menções coletadas nas entrevistas com os consumidores foi reafirmada a 

importância dos construtos e-Confiança, e-Qualidade e e-Satisfação, como 

antecedentes da e-Lealdade;  

 

o Foram verificados indícios de diferenças entre os antecedentes de e-Lealdade 

mencionados pelos respondentes, de acordo com as classes de renda pesquisadas; 

 

o As diferenças dos antecedentes de e-Lealdade mencionados foram mais 

evidentes em relação ao construto e-Confiança. Esse se fez mais presente entre os 

discursos de consumidores de baixa renda, que se mostraram mais “desconfiados” 

em relação ao canal; 

 

o Os fatores associados a e-Satisfação se fizeram presentes em ambas as classes, 

com preponderância entre consumidores de renda mais alta; 

 

o Aspectos de qualidade dos websites se fizeram mais presentes entre as 

menções de consumidores de alta renda. Esse pode ser um sinal que esse 

segmento tem uma experiência de consumo online mais intensa e perfil mais 

crítico; 

 

o A seleção de um mercado específico do varejo online para ser estudado na 

etapa quantitativa se mostrou de difícil aplicação. Isso foi verificado na 

diversidade de produtos consumidos nas experiências relatadas nas entrevistas em 

profundidade (Quadro 5). 
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Esses insights motivaram a busca de uma investigação mais profunda acerca da relação entre 

os determinantes de e-Lealdade ao varejo online e a moderação da renda do consumidor. A 

partir desses resultados, preliminares, a segunda etapa da pesquisa, quantitativa, foi formulada 

e é apresentada a seguir.  

 

 

3.2 METODOLOGIA - ETAPA QUANTITATIVA 

 

 

Após a investigação inicial da etapa exploratória, o modelo apresentado na Figura 1 foi 

resgatado e a pesquisa se propôs a testá-lo através das hipóteses de pesquisa. Dessa forma, 

esse trabalho “parte de uma teoria ampla para um recorte dessa teoria que é refletido em 

hipóteses e proposições a serem testadas” (Veludo-de-Oliveira & Oliveira, 2012, p.86).  

 

Nessa pesquisa, a coleta de dados das variáveis independentes e dependente foi realizada em 

um único momento de tempo, ou seja, tipo transversal. 

 

Mencionadas as principais características dessa pesquisa, a seguir são descritas as seguintes 

etapas metodológicas da fase quantitativa desse trabalho: inicialmente as escalas empregadas 

são elencadas, em seguida, a captura da informação de renda é apresentada e a seção é 

finalizada com a aplicação do questionário de pesquisa. A análise de dados será descrita no 

capítulo seguinte. 

 

 

3.2.1 Escalas 

 

 

Na visão do pesquisador, a mensuração é o coração dos esforços de pesquisa (Netemeyer, 

Bearden & Sharma, 2003). Nesse sentido, é fundamental conseguir medir o que se propõe 

com o intuito de responder às questões de pesquisa. A construção do conhecimento, em si, 

depende da capacidade dos pesquisadores mensurarem adequadamente os conceitos 

abordados em seus estudos (Zambaldi, da Costa & Ponchio, 2014). Nessa pesquisa, 

selecionadas as definições a serem empregadas, em cada um dos construtos avaliados (e-
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Lealdade, e-Satisfação, e-Confiança e as dimensões de e-Qualidade), o próximo passo foi 

buscar as escalas, na literatura, que refletissem esses conceitos. A seleção das escalas 

adotadas, em cada um dos construtos do modelo de pesquisa, assim como, o processo de 

tradução e adaptação das mesmas, são descritos nos tópicos a seguir.  

 

 

3.2.1.1 Seleção das escalas 

 

 

Visando mensurar os construtos do modelo dessa pesquisa, inicialmente foram revisadas as 

escalas empregadas em Chen, Yen, Pornpriphet & Widjaja (2014), Cyr (2008) e Ladhari & 

Leclerc (2013), apresentados no Quadro 2. A seleção desses trabalhos se deu em virtude de 

serem pesquisas que mais se aproximavam do modelo proposto nessa pesquisa (Figura 1). 

Dessa forma, foram feitas análises dos conceitos, das escalas, assim como o contexto em que 

foram empregadas, em cada um desses trabalhos. No entanto, não foi possível utilizar apenas 

esses trabalhos em função de algumas limitações conforme descrito no Quadro 8: 

 

Referência Contexto da pesquisa Construtos analisados 
Dimensões de e-

Qualidade 

Ladhari & 

Leclerc (2013) 

Contexto bancário, transações 

com um parceiro financeiro 

e-Confiança, e-Satisfação, e-

Lealdade e algumas dimensões de 

e-Qualidade 

Efficiency, Information, 

Responsiveness e 

Website design 

Chen, Yen, 

Pornpriphet & 

Widjaja (2014) 

Avaliou apenas parte dos 

componentes de e-Qualidade 

e-Confiança, e-Satisfação, e-

Lealdade e algumas dimensões de 

e-Qualidade 

Information quality, 

System Quality e 

Service Quality 

Cyr (2008) 

Modelo bastante focado na 

dimensão de e-Qualidade 

como design apenas. 

e-Confiança, e-Satisfação, e-

Lealdade e alguns componentes de 

e-Qualidade (design) 

Focado em design 

(navigation, visual e 

information)  

Quadro 8 - Aplicações das escalas em artigos selecionados.                                                                               

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Desse modo, fez-se necessária a busca de outros trabalhos. Para isso, foi realizado um resgate 

na literatura, dos conceitos adotados nessa dissertação a fim de coletar as escalas mais 

adequadas para medir cada construto. Essas escalas, suas dimensões e referências são 

descritas a seguir no Quadro 9: 
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 Definição Escala 

 

e-
Q

u
a

li
d

a
d

e
 

In
fo

rm
a

çõ
es

 

“informações com qualidade obtidas no website são 

informações adequadas e corretas. (Collier & 

Bienstock,2006).” 

The site provides accurate information. 

L
ad

h
ari &

 L
eclerc (2

0
1

3
) 

The site provides timely information. 

The site provides relevant information. 

The site provides easy- to-understand information. 

The site provides detailed information about 

products and services. 

W
eb

si
te

 d
es

ig
n

 

“avalia o design do website e é definida como a 

disposição dos itens estéticos no site (Ladhari & 

Leclerc, 2013). Ou seja, a forma pela qual as cores, 

layout, fotografias e outras características gráficas do 

website estão dispostas no mesmo (Garret, 2003)." 

The website is visually appealing. 

The website design is professional. 

The website design is innovative. 

F
a

ci
li

d
a

d
e 

d
e 

u
so

 

"A dimensão facilidade de uso do website se refere à 

facilidade de uso e acesso ao website do ponto de vista 

do consumidor, principalmente quando se buscam 

informações no mesmo (Ladhari & Leclerc, 2013, Yang, 

Cai, Zhou & Zhou, 2005, Yoo & Donthu, 2001)." 

The site is simple to use. 

The site enables me to get on to it quickly. 

The site offers clear menu items on each page. 

C
o

m
p

ro
m

is
so

 

"O compromisso de entrega, ou fulfillment, é definido 

como a habilidade de realizar a entrega de um produto 

ou serviço de forma acurada (Parasuraman, Zeithaml & 

Berry, 1988)." 

They deliver the order in the promised time. 

F
u

en
tes-B

lasco
 et. al (2

0
1

0
) 

Their products are available for delivery within an 

acceptable time. 

They deliver what I buy quickly. 

They make accurate promises about product 

delivery. 

S
eg

u
ra

n
ça

 "A definição de segurança das informações, utilizada 

nessa dissertação, foi a de  Parasuraman, Zeithaml & 

Malhotra (2005) como o grau de credibilidade no 

varejista online de que as informações pessoais do 

consumidor estarão protegidas." 

It protects the information on my web-purchase 

behaviour. 

It does not share my personal details with other 

websites. 

It protects my credit card information. 

e-
S

a
ti

sf
a

çã
o
 

"Anderson e Srinivasan (2003), definie-Satisfação como 

o contentamento do consumidor em relação às suas 

experiências prévias de consumo em um varejo online. 

Essa definição será empregada nesse trabalho por 

mencionar tanto a satisfação em geral com o varejista 

online, quanto por mencionar o resultado da avaliação 

do consumidor em relação às experiências de compras 

no mesmo." 

Based on all my experience with this online 

retailer, I feel very satisfied. 

Jan
d

a, T
ro

cch
ia &

 G
w

in
n

er (2
0
0
2

) 

My choice to use this online retailer was a wise 

one. 

Overall, I am satisfied with the decision to use this 

online retailer. 

I think I did the right thing when I decided to use 

this online retailer for making my purchase. 

My overall evaluation of the services provided by 

this online retailer is very good. 

e-
C

o
n

fi
a

n
ça

 

"A definição de confiança empregada será a de Morgan 

e Hunt (1994), na qual a confiança existe em uma 

relação de troca, quando há crença que o parceiro de 

transação, no caso desse projeto o varejista online, será 

integro e confiável em suas ações." 

This store is trustworthy. C
y

r (2
0

0
8

) 

I can trust this website. 

I trust the information presented on the website. 

e-
L

ea
ld

a
d

e 

"definição empregada no trabalho de Gefen (2002) com 

base no trabalho de Zeithaml et al. (1996), isto é, a 

intenção de continuar fazendo negócios com o mesmo 

varejista online e em recomendá-lo a outros clientes" 

I would recommend this online retailer to others. 

G
efen

 (2
0
0

2
) 

I would encourage others to use the online 

retailer. 

I would consider this online retailer as first choice 

when buying. 

I am inclined to do more business with this online 

retailer. 

Quadro 9 - Definições e escalas adotadas.                                                                                                                   

Fonte: Elaboração própria. 
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Essa etapa do processo visou verificar a validade de conteúdo das escalas, ou seja, verificar se 

os itens de fato representam o construto que se pretende medir (Kline,2011). A avaliação da 

associação entre as definições adotadas e as escalas empregadas (Quadro 9) foi realizada em 

conjunto com dois especialistas em pesquisas de marketing.  

 

Vale mencionar que todas as escalas empregadas possuem em comum o fato de terem sido 

aplicadas no contexto de compras online. Outro ponto de convergência entre os trabalhos é o 

fato das escalas de e-Qualidade utilizadas serem todas originadas do modelo SERVQUAL. 

 

 

3.2.1.2 Tradução e adaptação das escalas 

 

 

De posse das escalas originais (Quadro 9), foi realizada a tradução dos itens para o português. 

Nessa primeira etapa, o objetivo foi ser o mais fiel possível ao significado original das escalas 

adotadas.  

 

Realizada a tradução para o português, os itens foram submetidos à avaliação de dois grupos: 

especialistas em pesquisas de marketing (grupo 1) e consumidores (grupo 2). Essa fase visou 

avaliar se a tradução foi feita de forma adequada, assim como, avaliar a necessidade de 

adaptação da redação das afirmativas visando torná-la mais compreensível. A seguir, cada 

etapa de avaliação com os dois grupos é descrita: 

 

Grupo 1 - Especialistas: Na primeira etapa, as escalas traduzidas foram 

submetidas a seis especialistas em pesquisas de marketing para a avaliação da 

tradução e realização de adaptações no caso da presença de termos que poderiam 

ser mais compreensíveis aos consumidores de alta e baixa renda, público alvo da 

pesquisa. Ao final, as seis avaliações foram confrontadas e o questionário 

traduzido foi revisado para ser submetido ao segundo grupo.  

 

Grupo 2- Consumidores: Na segunda etapa, o instrumento de coleta foi submetido 

a quatro consumidores, com hábito de realizar compras online. Como critério de 

seleção, foram abordados dois consumidores de alta renda e dois de baixa renda, 

visando avaliar a redação e compreensão das afirmativas em ambos os perfis de 
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consumidores. Essa etapa de validade de face das escalas almejou obter a 

opinião dos consumidores acerca das afirmativas e sua compreensão e foi 

acompanhada pela autora. Ao final, novas alterações foram realizadas. 

  Por fim, um pré-teste do instrumento de coleta com 151 respondentes válidos foi 

realizado, e o resultado final, com as escalas traduzidas, encontra-se no Quadro 

10.  
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Escala original Escala traduzida e adaptada Código 

e-
Q

u
a

li
d

a
d

e
 

In
fo

rm
a

çõ
es

 
The site provides accurate information. O site fornece informações corretas. eQi1 

The site provides timely information. O site fornece informações atualizadas. eQi2 

The site provides relevant information.  O site fornece informações  relevantes. eQi3 

The site provides easy- to-understand information. 
O site fornece informações fáceis de 

entender. 
eQi4 

The site provides detailed information about products 

and services. 

O site fornece informações detalhadas 

sobre produtos e serviços. 
eQi5 

W
eb

si
te

 

d
es

ig
n

 The website is visually appealing. O site tem visual atrativo. eQd1 

The website design is professional. O design do site é profissional. eQd2 

The website design is innovative. O design do site é inovador. eQd3 

F
a

ci
li

d
a

d
e 

d
e 

u
so

 

The site is simple to use. O site foi fácil de usar. eQf1 

The site enables me to get on to it quickly. O site carregou rapidamente. eQf2 

The site offers clear menu items on each page.  
O site tem um menu claro de opções em 

cada página. 
eQf3 

C
o

m
p

ro
m

is
so

 

They deliver the order in the promised time. 
O site entregou o pedido no prazo 

prometido. 
eQc1 

Their products are available for delivery within an 

acceptable time. 

Os produtos do site estavam disponíveis 

para entrega num prazo razoável. 
eQc2 

They deliver what I buy quickly. As entregas do site foram rápidas. eQc3 

They make accurate promises about product delivery. 
O site fez promessas precisas sobre a 

entrega dos seus produtos. 
eQc4 

S
eg

u
ra

n
ça

 

It protects the information on my web-purchase 

behaviour. 

O site protegeu as minhas informações de 

compra. 
eQs1 

It does not share my personal details with other 

websites. 

O site não compartilhou as minhas 

informações pessoais com outros sites. 
eQs2 

It protects my credit card information. 
O site protegeu as informações do meu 

cartão de crédito. 
eQs3 

e-
S

a
ti

sf
a

çã
o
 

Based on all my experience with this online retailer, I 

feel very satisfied. 

Com base na minha experiência com este 

site, eu me sinto muito satisfeito. 
eSat1 

My choice to use this online retailer was a wise one. 
Usar este site para fazer compras foi uma 

boa escolha. 
eSat2 

Overall, I am satisfied with the decision to use this 

online retailer. 

De forma geral, estou satisfeito(a) com a 

decisão de usar este site. 
eSat3 

I think I did the right thing when I decided to use this 

online retailer for making my purchase. 

Acho que fiz a coisa certa ao escolher este 

site para fazer a minha compra. 
eSat4 

My overall evaluation of the services provided by this 

online retailer is very good. 

De forma geral, a minha avaliação geral 

dos serviços deste site é muito boa. 
eSat5 

e-

C
o

n
fi

a
n

ça
 

This store is trustworthy.  Este site é confiável. eConf1 

I can trust this website. Eu posso confiar neste site. eConf2 

I trust the information presented on the website. Confio nas informações deste site. eConf3 

e-
L

ea
ld

a
d

e 

I would recommend this online retailer to others. 
Eu recomendaria este site para outras 

pessoas. 
eLeal1 

I would encourage others to use the online retailer. 
Eu incentivaria outras pessoas a usarem 

este site. 
eLeal2 

I would consider this online retailer as first choice 

when buying. 

Quando for comprar, consideraria este site 

como sendo minha primeira opção. 
eLeal3 

I am inclined to do more business with this online 

retailer. 
Pretendo fazer novas compras neste site. eLeal4 

Quadro 10 - Tradução das escalas e codificação das variáveis de pesquisa.                                                                                  

Fonte: Elaboração própria. 
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Após o processo de tradução e adaptação das escalas, foi realizada a tradução reversa da 

versão final das escalas. Nessa etapa foram constatadas algumas mudanças em relação aos 

itens originais. No entanto, optou-se por manter essas alterações em função do instrumento de 

coleta ter a necessidade de ser compreensível, inclusive para o segmento de consumidores de 

baixa renda. Um exemplo dessa mudança foi equalizar a nomenclatura de site e varejista on-

line para site, evitando assim eventuais ruídos de compreensão. 

 

 

3.2.1.3 Escala Likert adotada 

 

 

A escala Likert de 7 pontos foi utilizada para a gradação das respostas a cada um dos itens do 

questionário, com a descrição correspondente a cada um dos números (Tabela 1). Esse tipo de 

escala foi empregada em diversos trabalhos pesquisados na bibliografia da área (Janda, 

Trocchia & Gwinner 2002, Cyr, 2008, Gefen, 2002, Jin et al, 2010, Safa & Ismail, 2013) e 

também possibilita uma variância das respostas maior em relação à escala de cinco pontos. 

  

Tabela 1- Escala Likert de 7 pontos a ser empregada 

Descrição 
Discordo 

totalmente 
Discordo 

Discordo 

parcialmente 

Não concordo, 

nem discordo 

Concordo 

parcialmente 
Concordo 

Concordo 

totalmente 

Escala de 7 

pontos 
1 2 3 4 5 6 7 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

3.2.2 Capturando a informação de renda familiar e classificação socioeconômica 

 

 

A informação da renda dos consumidores pesquisados nem sempre é uma informação de fácil 

acesso através de questionários de autopreenchimento. No Brasil apesar da existência de uma 

grande gama de estudos que associam renda e classe socioeconômica ao consumo, faltam 

padrões nas definições das faixas de renda e classes socioeconômicas. Dessa forma, nessa 

pesquisa, houve a preocupação em capturar a renda familiar e a classificação socioeconômica 

de duas formas: uma através de renda familiar, expressa em faixas, e, a segunda, por meio de 

perguntas para a classificação sócio econômica do critério Brasil. As duas formas são 

descritas a seguir: 
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3.2.2.1 Renda familiar  

 

 

Com a finalidade de capturar a informação de renda familiar declarada, o questionário de 

pesquisa foi elaborado com faixas de renda familiar em dois níveis: o primeiro nível 

apresentou apenas duas opções de faixas de renda para seleção; e no segundo nível, faixas de 

renda mais detalhadas foram disponibilizadas de acordo com a resposta adotada no primeiro 

nível. Essa informação obtida em dois momentos visou à obtenção da informação de renda 

num nível mais detalhado (APÊNDICE B). 

 A formulação de perguntas sobre a renda familiar em dois níveis foi motivada pela 

necessidade de obter uma informação mais segregada entre os respondentes.  

 

 

3.2.2.2 Classificação socioeconômica Critério Brasil  

 

 

Além da renda declarada, foram coletados dados para o cálculo do Critério de Classificação 

Econômica Brasil (CCEB), ou critério Brasil, como a posse de bens e serviços, assim como 

questões de infraestrutura domiciliar (APÊNDICE B), possibilitando o cálculo da 

classificação socioeconômica – classes de A a DE (Portal ABEP,2015). 

 

 

3.2.2.3 Critério de classificação adotado  

 

 

Tendo capturado os dados no questionário de pesquisa, tanto da renda familiar mensal 

declarada, quanto da classificação socioeconômica (Critério Brasil), os mesmos foram 

avaliados e as análises construídas visaram à comparação entre grupos de consumidores 

pertencentes a diferentes estratos de renda e classificação socioeconômicas. Ao final, os dois 

critérios apresentaram tendências semelhantes, mas em maior intensidade quando avaliadas 

segundo o critério de renda familiar declarada. Em virtude do exposto, a renda familiar 

declarada foi o critério empregado nas análises seguintes, pois conseguiu segregar as 

diferenças apresentadas. Assim, a renda familiar declarada foi a variável renda adotada para 

avaliar a moderação das relações entre os antecedentes de e-Lealdade.  
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O questionário completo, com os itens e as questões demográficas aplicadas, está disponível 

no APÊNDICE B. 

 

 

3.2.3 Aplicação do questionário 

 

 

Após a elaboração do instrumento de coleta, foi realizado um pré-teste do questionário, 

seguido da coleta de dados da pesquisa. Essas duas etapas são descritas nas seções a seguir: 

 

 

3.2.3.1 Pré-teste do questionário 

 

 

O pré-teste é uma importante etapa da pesquisa, pois ele provê ao pesquisador informações 

importantes para o ajuste da ferramenta de coleta de dados ao aplicá-la e solicitar feedbacks a 

respeito da mesma (Summers, 2001). Assim, com a finalidade de testar o instrumento de 

coleta foi realizado um pré-teste do questionário. A descrição do pré-teste realizado foi a 

seguinte: 

 

Amostra: O questionário foi aplicado junto a alunos e professores de uma escola de música no 

Rio de Janeiro (M&C) e enviado a contatos pessoais. 

Método de coleta: websurvey elaborado na ferramenta Qualtrics. 

Incentivo: Na coleta realizada na M&C escola de música foi utilizado como incentivo o 

sorteio de uma camiseta da escola e aos contatos pessoais foi realizado o sorteio de um vale 

presente da Livraria Cultura no valor de R$ 40,00. 

Período de realização da pré-coleta: 23 de Outubro/2014 a 3 de Novembro/2014. 

Respondentes: No total foram coletados 208 respondentes, sobre esse total de respondentes 

foram excluídos os questionários incompletos (36), os clientes que não compraram nos 

últimos 6 meses (12), os que citaram mais de um site para a avaliação solicitada (4) e os que 

responderam todas as questões com a mesma resposta(5). Ao final, o número de questionários 

válidos foi de 151. 
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Após a pré-coleta os dados foram analisados e realizados os seguintes ajustes no instrumento 

de coleta: 

 

1. Site de compras: No pré-teste, a coleta da variável site de compras foi 

construída como campo aberto para a digitação do respondente. Essa forma de 

coletar os dados se mostrou muito dispersa e de difícil manuseio, pois foram 

detectados vários erros de digitação. Assim, a solução encontrada foi mudar o 

campo adotando um tipo de resposta de múltipla escolha com uma opção de 

outros com descrição. A escolha das opções dos sites a serem inseridos se baseou 

nas respostas do pré-teste e em estatísticas do portal e-Bit (Portal Ebit, 2014) dos 

sites com maior número de usuários.  

 

2. Redação das afirmativas: Os itens elaborados no infinitivo se mostraram 

confusos, principalmente ao serem avaliados por consumidores de mais baixa 

renda, por isso optou-se por colocá-los no passado. Exemplo: “O site carrega 

rapidamente...” para “O site carregou rapidamente”. Essa constatação foi feita ao 

consultar alguns respondentes que participaram do pré-teste.  

 

3. Execução do modelo: A base coletada no pré-teste, com 151 respondentes 

válidos, foi testada no modelo estrutural e foi possível ‘rodar o modelo’, e foi 

empregada análise fatorial confirmatória junto aos dados. Apenas um item foi 

excluído.  

 

4. Faixas de renda: As faixas de renda coletadas no pré-teste foram reavaliadas e 

reformuladas de acordo com os critérios de renda adotados pelo governo (Portal 

SAE, 2013), que possibilitaram uma quebra mais detalhada dos dados em análise 

posterior.  

 

Após a pré-coleta, os ajustes no instrumento de coleta foram implementados para início da 

etapa seguinte: a coleta de dados em campo.   
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3.2.3.2 Coleta de dados 

 

 

A coleta de dados no campo foi realizada com o questionário de coleta descrito no 

APÊNDICE B. As características da coleta foram as seguintes: 

 

Amostra: Foram coletados dados de consumidores cadastrados na plataforma de pesquisas da 

empresa VIDI (Empresa especialista em estudar experiência de compra).  

 

Método de coleta: websurvey - questionário elaborado na ferramenta utilizada para pesquisa 

da empresa VIDI. 

 

Incentivo: Nessa coleta não foi gerado nenhum incentivo de resposta ao questionário.  

 

Período de realização da coleta: 4 a 17 de Novembro/2014. 

 

Respondentes: O questionário foi enviado a 25 Mil consumidores cadastrados na base da 

empresa VIDI e 1.481 respondentes acessaram a pesquisa. Dentre os 1.481 respondentes, 

foram excluídos os questionários incompletos (253), os consumidores que não compraram em 

sites nos últimos 6 meses (62), os que citaram mais de um site (45), os que responderam todos 

os itens com a mesma pontuação (31) e os que possuíam renda mensal inferior a R$1.019,00 

Mil (70). Ao final, o número de questionários válidos foi de 1.020. 

 

Esse número de observações válidas (1.020) foi avaliado em relação ao tamanho amostral 

ideal para a avaliação do modelo de pesquisa (Figura 1) utilizando duas métricas a seguir: 

 

1) Proporção de número de observações por parâmetro: Kline (2011) sugere que a 

proporção entre o número de observações e parâmetros do modelo varie entre um 

modelo ideal de vinte observações para cada parâmetro (20:1), até um modelo não 

tão desejável, com uma proporção de 5:1, ou seja, cinco observações para cada 

parâmetro empregado no modelo. Nessa dissertação atingiu-se a proporção de 

(34:1), ou seja, 34 observações para cada parâmetro do modelo, valor bem acima 

do modelo ideal sugerido por Kline (2011).   
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2) Tamanho amostral utilizado em pesquisas anteriores: Tomando como 

referência os trabalhos resgatados na revisão da literatura que testaram modelos 

semelhantes ao modelo dessa dissertação (Quadro 11), percebe-se que 1.020 

observações é um número bem superior às amostras dessas pesquisas. Essa 

comparação nos deu maior confiança em relação ao tamanho amostral obtido. 

 

Referência Método de coleta Tamanho amostral Método de análise 

Safa e Ismail (2013) Websurvey 254 Regressão 

Gefen (2002) Websurvey 160 

Equações estruturais (PLS) 

Cyr (2008) 
Experimento e 

Survey 
571 

Hur et al, (2011) Survey 371 

Rose et al, (2012) Websurvey 220 

Fu e Chuang (2012)  Survey em papel 243 estudant.+ 418 trabalh. 

Equações estruturais (SEM) 

Butt e Aftab (2013) Websurvey 292 

Jin et al, (2008) 

Focus group + survey 

em papel aplicado 

com assistentes 

203 

Jin et al, (2010) 

Survey em papel 

aplicado por 

assistentes de 

pesquisa 

385 

Christodoulides e 

Michaelidou (2010) 
Websurvey 797 

Chen et al,  (2014) 
Survey (Web e em 

papel) 
441 

Ladhari e Leclerc (2013) Websurvey 376 

Quadro 11 - Métodos de coleta e análise empregados.                                                                                  

Fonte: Elaboração própria. 

 

Em relação ao método de coleta de dados, o Quadro 11 mostra a quase totalidade das 

pesquisas realizadas utiliza como método de coleta de dados survey, seja ela através da web 
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(websurvey), ou por meio de aplicação de questionários em papel. Assim, optou-se nessa 

pesquisa por adotar o método de coleta já empregado com a aplicação de websurvey. Além de 

amplamente adotada, tal forma de obtenção dos dados é consistente com o contexto do 

estudo, uma vez que os respondentes, consumidores de varejo online, são familiarizados com 

ferramental via web (Ladhari & Leclerc, 2013, Syzmanski & Hise, 2000). 

Desse modo, a pesquisa foi desenvolvida em ferramenta online da empresa VIDI (Empresa 

especialista em estudar experiência de compra) na qual um formulário com as instruções e 

questionário a ser preenchido pelos respondentes foi elaborado especificamente para essa 

pesquisa (APÊNDICE B).  
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4. RESULTADOS  

 

 

Os resultados apresentados na etapa exploratória de pesquisa serviram de base para a 

formulação da etapa seguinte, quantitativa, conforme apresentado na seção anterior. Assim, os 

resultados apresentados nesse capítulo referem-se à etapa quantitativa de pesquisa.  

 

 

4.1 RESULTADOS – ETAPA QUANTITATIVA 

 

 

Realizada a coleta dos dados, via websuvey, o próximo passo foi avaliá-los. O método de 

análise de dados empregado nos trabalhos de e-Lealdade pesquisados, em sua maioria, 

utilizam equações estruturais (Quadro 11). O SEM é uma metodologia estatística com 

abordagem confirmatória e que permite a avaliação multivariada de uma estrutura teórica 

(Byrne, 1998), conforme propõe o modelo apresentado nesse trabalho (Figura 1). Desse 

modo, seguindo o método de análise já largamente empregado para estudar o fenômeno e-

Lealdade, e aderente aos objetivos dessa pesquisa, a análise dos dados foi realizada com base 

em um modelo de equações estruturais com estimador de máxima verossimilhança (SEM).   

 

Assim, esse capítulo apresenta os resultados das análises dos dados e está dividido em três 

partes:  

o Inicia com a apresentação da caracterização da amostra coletada e estatística 

descritivas dos itens (4.1.1),  

 

o Em seguida avalia o modelo de medida empregado (4.1.2), e,  

 

o Por fim, a análise do modelo estrutural utilizado, assim como, os testes das 

hipóteses de pesquisa, são apresentados (4.1.3). 

 

Cada uma dessas etapas está descrita a seguir.  
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4.1.1 Estatísticas descritivas 

 

 

Conforme mencionado, ao todo foram coletados 1.020 questionários de pesquisa válidos. O 

perfil dessa amostra de respondentes, assim como, as estatísticas descritivas dos itens 

respondidos são apresentados a seguir.  

 

 

4.1.1.1 Perfil da amostra 

 

 

Visando caracterizar a amostra de dados, foram analisadas as estatísticas dos respondentes em 

relação ao: perfil sócio demográfico; perfil de renda; dados do site de compra e tipo de 

produto comprado. Essas análises são apresentadas a seguir. 

 

  Tabela 2 - Perfil sócio demográfico da amostra 

Sexo   #  % 

 
 Idade   #  % 

 
 Região do país   #  % 

Feminino 660 65% 

 

17 a 29 anos 313 31% 

 

SE 626 61% 

Masculino 360 35% 

 

30 a 39 anos 461 45% 

 

NE 163 16% 

Total geral       1.020    

 

A partir de 40 anos 246 24% 

 

S 117 11% 

    
Total geral   1.020    

 

CO 82 8% 

        

N 32 3% 

        
Total geral   1.020    

 

 

Grau de escolaridade   Respondente   %   Chefe de família   %  

1-Analfabeto / Fundamental I incompleto. 1 0% 15 1% 

2-Fundamental I completo / Fundamental II incompleto. 2 0% 41 4% 

3-Fundamental II completo / Médio incompleto. 8 1% 55 5% 

4-Médio completo / Superior incompleto. 370 36% 338 33% 

5-Superior completo. 639 63% 571 56% 

Total geral                 1.020                           1.020    

     Fonte: Elaboração própria. 

 

Ao avaliar o perfil dos respondentes, 65% são mulheres e 76% possuem menos de 40 anos, 

refletindo um perfil de consumidores online jovens.  

Ao analisar a região de residência dos respondentes, percebe-se que todas as regiões do Brasil 

foram representadas na pesquisa e que 61% dos respondentes residem na região Sudeste – 

reflexo da própria concentração de consumo do país.  
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Ao avaliar o grau de escolaridade, a amostra revelou elevado grau de escolaridade: 63% dos 

respondentes possuem curso superior completo. Tal perfil é condizente com o perfil de 

consumidores online no Brasil em que mesmo os pertencentes a segmentos de rendas mais 

baixos possuem nível de escolaridade mais elevada. Ao avaliar o grau de escolaridade do 

chefe de família, o nível é um pouco mais baixo, mas bem próximo aos dos respondentes. 

 

Tabela 3 - Perfil de renda da amostra 

Faixa de renda mensal familiar declarada   #   %  

1-De R$ 1.019,00 a R$ 2.479,99 por mês. 11 1% 

2-De R$ 2.500,00 a R$ 2.899,99 por mês. 98 10% 

3-Não quero informar (estrato inferior) 100 10% 

4-De R$ 2.900,00 a R$ 7.249,99 por mês. 450 44% 

5-De R$ 7.250,00 a R$9.744,99 por mês. 139 14% 

6-De R$ 9.745,00 a R$14.499,99 por mês. 62 6% 

7-R$ 14.500,00 ou mais por mês. 43 4% 

8-Não quero informar (estrato superior) 117 11% 

Total geral   1.020    

 

 

Faixa de renda mensal familiar declarada   Grupos avaliados   #   %  

De R$ 1.019,00 a R$ 2.899,99 por mês. Estrato inferior 209 20% 

A partir de R$ 2.900,00 por mês. Estrato superior 811 80% 

Total geral      1.020    

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Para avaliar o perfil de renda dos 1.020 respondentes, a informação de renda familiar mensal 

declarada foi coletada em 8 níveis (Tabela 3). Percebe-se que 80% dos respondentes possuem 

renda familiar mensal a partir de R$2.900,00, contra 20% abaixo desse valor. Apesar da 

concentração, esses dados mostram a presença de consumo no varejo online dentro do 

segmento de renda inferior – objeto de análise e de comparação nessa pesquisa.  
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Tabela 4 - Dados do site de compra e tipo de produto avaliado 

Site de compras   #  % 

 
 Tipo de Produto Comprado   #   %  

Americanas.com 151 15% 

 

Eletrodomésticos / eletrônicos. 435 43% 

Mercado Livre. 131 13% 

 

Calçados/Vestuário/ acessórios. 214 21% 

Submarino. 100 10% 

 

Livros. 120 12% 

Magazine Luiza. 74 7% 

 

Cosméticos/ remédios. 58 6% 

Saraiva. 67 7% 

 

Celular&Informática 37 4% 

NetShoes. 63 6% 

 

Brinquedos/Artigos para crianças e bebês 31 3% 

Dafiti. 46 5% 

 

Móveis e decoração 30 3% 

Ricardo Eletro. 35 3% 

 

Automotivos/Bicicletas 22 2% 

Extra.com 34 3% 

 

Turismo, Esporte & Lazer 22 2% 

WalMart 31 3% 

 

CD / DVD 20 2% 

Ali Express 26 3% 

 

Alimentos e Bebidas 8 1% 

Shoptime 17 2% 

 

Outros 23 2% 

Ponto Frio 13 1% 

 
Total geral   1.020    

Centauro 12 1% 

    Privália. 11 1% 

    CASAS BAHIA 10 1% 

    Outros. 199 20% 

    Total geral        1.020    

    Fonte: Elaboração própria. 

 

Ao avaliar o website de compras mencionado pelos respondentes, e avaliado nas questões 

seguintes do questionário, 38% dos respondentes mencionaram três websites: 

Americanas.com, Mercado Livre e Submarino. Esses sites também são os sites no Brasil com 

maior volume de visitantes únicos (Portal Comscore, 2014).  

 

Ao avaliar o tipo de produto comprado, mencionado no questionário, percebe-se uma grande 

concentração em três categorias: Eletrodomésticos/eletrônicos, Calçados/ 

Vestuários/acessórios e Livros, que correspondem a 76% do total de respostas.  Essas também 

são as categorias com maior número de pedidos segundo o relatório da WebShoppers 

elaborado pela e-Bit da empresa Buscapé (Portal Ebit, 2014) e apontado em pesquisa recente 

realizada pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação Nacional de 

Dirigentes Lojistas (CNDL) (Portal SPC Brasil, 2015). 

 

4.1.1.2 Estatísticas descritivas dos dados 

 

O comportamento das respostas coletadas, nos 30 itens do questionário, foi avaliado em 

relação à média e ao desvio padrão apresentado, conforme Tabela 5. Como mencionado 

anteriormente, a escala Likert empregada questionário foi de 7 pontos. 
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Tabela 5 - Média e Desvio Padrão dos itens. 

Construto/ 

dimensão Escala Cód Média 

Desvio 

padrão 

e-
Q

u
a

li
d

a
d

e
 

In
fo

rm
a

çõ
es

 

O site fornece informações corretas. eQi1 6,06 ,889 

O site fornece informações atualizadas. eQi2 6,02 ,886 

O site fornece informações  relevantes. eQi3 5,82 1,037 

O site fornece informações fáceis de entender. eQi4 5,94 ,975 

O site fornece informações detalhadas sobre produtos e 

serviços. 

eQi5 5,78 1,024 

W
e
b

si
te

 

d
es

ig
n

 

O site tem visual atrativo. eQd1 5,72 1,069 

O design do site é profissional. eQd2 6,01 ,895 

O design do site é inovador. eQd3 5,06 1,398 

F
a

ci
li

d
a

d
e 

d
e 

u
so

 

O site foi fácil de usar. eQf1 6,07 ,849 

O site carregou rapidamente. 
eQf2 5,89 1,037 

O site tem um menu claro de opções em cada página. 
eQf3 5,71 1,071 

C
o

m
p

ro
m

is
so

 

O site entregou o pedido no prazo prometido. eQc1 6,12 1,351 

Os produtos do site estavam disponíveis para entrega num 

prazo razoável. 

eQc2 5,97 1,116 

As entregas do site foram rápidas. 
eQc3 5,87 1,425 

O site fez promessas precisas sobre a entrega dos seus 

produtos. 

eQc4 5,88 1,339 

S
eg

u
ra

n
ça

 O site protegeu as minhas informações de compra. 
eQs1 5,84 1,090 

O site não compartilhou as minhas informações pessoais com 

outros sites. 

eQs2 5,42 1,392 

O site protegeu as informações do meu cartão de crédito. 
eQs3 5,93 1,095 

e-
S

a
ti

sf
a

çã
o
 

Com base na minha experiência com este site, eu me sinto 

muito satisfeito. 

eSat1 6,04 1,117 

Usar este site para fazer compras foi uma boa escolha. eSat2 6,17 1,011 

De forma geral, estou satisfeito(a) com a decisão de usar este 

site. 

eSat3 6,09 ,978 

Acho que fiz a coisa certa ao escolher este site para fazer a 

minha compra. 

eSat4 6,12 1,049 

De forma geral, a minha avaliação geral dos serviços deste 

site é muito boa. 

eSat5 5,97 1,071 

e-
C

o
n

fi
a

n
ça

 

Este site é confiável. 
eConf1 6,19 ,873 

Eu posso confiar neste site. 

eConf2 5,94 1,009 

Confio nas informações deste site. 
eConf3 5,94 1,003 

e-
L

ea
ld

a
d

e
 Eu recomendaria este site para outras pessoas. 

eLeal1 6,14 ,997 

Eu incentivaria outras pessoas a usarem este site. 
eLeal2 5,98 1,111 

Quando for comprar, consideraria este site como sendo minha 

primeira opção. 

eLeal3 5,40 1,409 

Pretendo fazer novas compras neste site. eLeal4 6,01 1,091 

Fonte: Elaboração própria. 
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Ao avaliar as médias dos itens de e-Qualidade (Tabela 5), em geral as avaliações foram muito 

positivas. A média das avaliações de e-Qualidade ficou em torno de 5,84, numa escala de 7 

pontos. Entre os 18 itens, das cinco dimensões de e-Qualidade, alguns destaques foram: 

o o item melhor avaliado foi de e-Qualidade de compromisso – eQc1 (“O site 

entregou o pedido no prazo prometido”) com 6,12 pontos. Ao compará-lo com os 

demais itens de e-Qualidade de compromisso, essa mesma entrega não foi tão 

bem avaliada quando mencionada a rapidez (eQc3 “As entregas do site foram 

rápidas.” - 5,87), o que sinaliza que apesar do consumidor avaliar a entrega como 

dentro do prazo prometido, ela não é tão rápida quando esperava.  

 

o o item pior avaliado foi e-Qualidade de design - eQd3 (“O design do site é 

inovador.”) 5,06 pontos com um desvio padrão de 1,398. Essa menor avaliação 

sinaliza uma na ótica dos consumidores a aparência do site não é inovadora, assim 

oportunidades de melhoria podem ser trabalhadas. Mas mesmo não o 

considerando tão inovador o design é avaliado como profissional – eQd2 (“O 

design do site é profissional”) 6,01 pontos. 

 

Ao analisar e-Satisfação e e-Confiança as médias das respostas apresentadas são ainda 

superiores às de e-Qualidade. Em e-Satisfação, a média dos itens foi de 6,08 e em e-

Confiança de 6,02. Alguns destaques são realizados ao avaliar os itens de cada um dos 

construtos: 

o Em e-Satisfação a avaliação de “Usar este site para fazer compras foi uma boa 

escolha.”(eSat2) foi a melhor afirmativa avaliada, com 6,17 pontos em média, 

reforçada pelo item “Acho que fiz a coisa certa ao escolher este site para fazer a 

minha compra.”(eSat4) com 6,12 pontos.  Mas ao avaliar os serviços do site de 

uma forma geral (“De forma geral, a minha avaliação geral dos serviços deste 

site é muito boa.”) com 5,97 pontos, o consumidor sinaliza oportunidades de 

melhoria nos serviços prestados pelo site. 

 

o Em e-Confiança, o destaque para o item “Este site é confiável.” (eConf1) com 

6,19, maior pontuação apresentada entre os 30 itens avaliados na pesquisa. Mas ao 

mesmo tempo ao serem avaliadas as afirmativas “Eu posso confiar neste site.” 

(eConf2) e “Confio nas informações deste site.”(eConf3) ambas apresentaram 



60 

 

valores menores em 5,94. O que pode ser um sinal que o site confiável não 

significa que tem 100% de confiança. 

 

E por fim, ao analisar a e-Lealdade dos consumidores ao site de compras, ao serem 

questionados sobre uma possível recomendação os clientes certamente recomendariam o site 

“Eu recomendaria este site para outras pessoas.”(eLeal1) com 6,14 pontos e baixo desvio 

padrão 0,997, e “Eu incentivaria outras pessoas a usarem este site.”(eLeal2) com 5,98 pontos 

e 1,111 de desvio padrão. Também tem forte intenção de fazer novas compras “Pretendo 

fazer novas compras neste site.”(eLeal4) com 6,01. Mas ao avaliarem se “Quando for 

comprar, consideraria este site como sendo minha primeira opção.” Essa opção aparece com 

a avaliação mais baixa, 5,4 pontos, com desvio padrão de 1,4, mostrando avaliações ainda 

mais baixas. Assim, o que se concluí é que apesar da forte recomendação e intenção de 

recompra, não necessariamente esse seria o primeiro site de compras. Essa diferença de 

comportamento pode ser em virtude da alta sensibilidade a preço de consumidores brasileiros, 

que apesar de satisfeitos com o site, muitas vezes buscam a melhor oferta ao realizarem 

compras. Esse comportamento foi mencionado na pesquisa qualitativa realizada nesse 

trabalho e também presente na pesquisa da SPC (Portal SPC Brasil,2015).  

 

Após a avaliação do perfil da amostra e das respostas aos itens de pesquisa a próxima etapa 

do capítulo de resultados foi avaliar o modelo de medida.  

 

 

4.1.2 Avaliação do modelo de medida 

 

 

O ponto de partida da construção de qualquer modelo deve ser uma extensa revisão de 

literatura, a fim de levantar as relações conceituais entre construtos (Kline, 2011, Brown, 

2006). No entanto, após a construção do modelo é necessário realizar as devidas avaliações de 

suas correlações, cargas fatoriais e índices de ajustes e significância. Nesse sentido, essa seção 

se propõe a realizar tais análises através da avaliação do modelo de medida com o objetivo de 

verificar o comportamento dos dados em relação ao modelo teórico proposto. Essa análise foi 

feita com o emprego da análise fatorial, pois “a aplicação confirmatória da análise fatorial 

procura verificar se os dados observados se comportam de acordo com uma expectativa 

teórica” (Aranha & Zambaldi, 2008, p.107). Dessa forma, a aplicação de análise fatorial 

realizada visou à avaliação do modelo de medida. 
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Nessa avaliação, os oito construtos do “modelo clássico de e-Lealdade” (Figura 1) foram 

analisados. A análise fatorial empregada utilizou o software Amos Graphics 19 (SPSS) e as 

avaliações foram realizadas por construto, ou seja, inicialmente foram avaliadas as dimensões 

de e-Qualidade (APÊNDICE C), em seguida os construtos: e-Satisfação (APÊNDICE D), e-

Confiança (APÊNDICE E) e e-Lealdade (APÊNDICE F). 

 

A análise fatorial foi guiada pelas seguintes etapas:  

 

4.1.2.1- Avaliação das Cargas fatoriais e da Validade convergente dos itens; 

 

4.1.2.2- Aplicação dos Testes de confiabilidade (Alpha de Cronbach e Índice de 

Confiabilidade Composta); 

 

4.1.2.3- Avaliação da Validade Discriminante, realizada apenas com as dimensões 

de e-Qualidade e avaliada em pares; 

 

4.1.2.4- Verificação de Variância Comum ao método (Teste de Harman) em que 

os 30 itens foram avaliados em conjunto. 

 

Ao final, o modelo de medida foi reavaliado (4.1.2.5) de acordo com os resultados 

apresentados.  

 

A seguir, cada etapa apresentada é descrita.  

 

 

4.1.2.1 Cargas fatoriais e validade convergente 

 

 

Objetivando verificar o comportamento dos dados na mensuração dos construtos, inicialmente 

foram observadas as cargas fatoriais de cada variável e a Variância Extraída Média (VME) 

por construto. 

  

O valor das cargas fatoriais foi calculado com o uso do software Amos Graphics 19 do pacote 

SPSS e buscou-se um modelo que apresentasse itens com cargas fatoriais com valores 
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superiores a 0,65, por assim representarem no mínimo 40% da variância do item explicada 

pelo fator, ou seja, pelo construto (Kline,2011). 

 

A Variância Média Extraída (VME) de cada construto, ou dimensão, foi calculada utilizando 

a fórmula sugerida por Fornell & Lacker (1981) expressa na Figura 2.  

 
Figura 2– Fórmula de cálculo da Variância média extraída.                                                                                          

Fonte: Fornall e Lacker (1981). 

 

Segundo Fornell & Lacker (1981) para haver validade convergente é necessário que a 

Variância Extraída Média (VEM) de cada construto seja maior ou igual a 0,5. 

 

A seguir são apresentados e avaliados os valores das medidas. 

 

 

4.1.2.1.1. Dimensões de e-Qualidade 

 

 

Os valores das cargas fatoriais e da Variância Extraída Média de cada dimensão do construto 

e-Qualidade são ilustrados Tabela 6: 
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Tabela 6 - Cargas Fatoriais e Variância Média Extraída (VME) - dimensões e-Qualidade 

eQualidade 

Dimensão Item Carga Fatorial VME (Variância Média Extraída) 

eQi 

eQi1 0,795 

0,50 

eQi2 0,757 

eQi3 0,623 

eQi4 0,692 

eQi5 0,66 

eQd 

eQd1 0,773 

0,50 eQd2 0,693 

eQd3 0,648 

eQf 

eQf1 0,63 

0,40 eQf2 0,463 

eQf3 0,773 

eQc 

eQc1 0,847 

0,59 
eQc2 0,687 

eQc3 0,895 

eQc4 0,616 

eQs 

eQs1 0,942 

0,65 eQs2 0,654 

eQs3 0,799 

 Fonte: Elaboração própria. 

 

Como pode ser obervado, as seguintes variáveis apresentaram cargas fatoriais com valores 

abaixo do valor de referência 0,65: 

- Dimensão e-Qualidade da informação (eQi): a variável eQi3 (0,623); 

- Dimensão e-Qualidade de facilidade de uso (eQf): as variáveis eQf1(0,63) e Qf2 

(0,463); 

- Dimensão e-Qualidade de compromisso (eQc): a variável eQc4 (0,616). 

 

Ao constatar esses valores mais baixos, a redação de cada um desses itens dos reavaliada: 

- Dimensão e-Qualidade da informação - eQi3 (O site fornece informações 

relevantes.)  

O termo “relevantes” possivelmente gerou ruído de compreensão; 

 

- Dimensão e-Qualidade de facilidade de uso - eQf1(O site foi fácil de usar.) e 

Qf2 (O site carregou rapidamente.) 

O termo “carregou” pode ter gerado problemas de interpretação ou ter ruído com 

o próprio sinal da internet. 
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- Dimensão e-Qualidade de compromisso - eQc4 (O site fez promessas precisas 

sobre a entrega dos seus produtos.)  

O termo “precisas” pode ter gerado problemas de entendimento. 

 

Em seguida, foi avaliada a Variância Média Extraída. Nessa análise, a dimensão e-Qualidade 

facilidade de uso (eQf) apresentou Variância Média Extraída(VME) de 0,4, valor abaixo do 

valor de referência de 0,5. Isso significa que essa dimensão apresentou problemas na 

convergência dos seus indicadores, sendo passível de ser reavaliada.  

 

 

4.1.2.1.2. Construtos e-Satisfação, e-Confiança e e-Lealdade 

 

 

Ao avaliar os demais construtos, e-Satisfação, e-Confiança e e-Lealdade, tanto as valores de 

suas cargas fatoriais, quanto o valor da Variância Média Extraída, se mostraram satisfatórios 

(Tabela 7). 

 

Tabela 7 - Cargas Fatoriais e Variância Média Extraída (VME) - e-Satisfação, e-Confiança e e-Lealdade 

 

 

e-Satisfação, e-Confiança e e-Lealdade 

Construto Item Carga Fatorial VME (Variância Média Extraída) 

eSat 

eSat1 0,867 

0,79 

eSat2 0,941 

eSat3 0,878 

eSat4 0,906 

eSat5 0,847 

eConf 

eConf1 0,72 

0,73 eConf2 0,938 

eConf3 0,887 

eLeal 

eLeal1 0,911 

0,69 
eLeal2 0,905 

eLeal3 0,689 

eLeal4 0,792 

Fonte: Elaboração própria. 
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4.1.2.1.3. Conclusão do teste de validade convergente e avaliação dos fatores:  

 

Sugere-se a reavaliação da dimensão de e-Qualidade de facilidade de uso e das variáveis eQi3 

e eQc4. 

 

 

4.1.2.2 Testes de confiabilidade 

 

 

A confiabilidade das escalas pode ser definida como o grau em que as pontuações 

apresentadas no questionário estão livres de erros de mensuração (Zambaldi, da Costa & 

Ponchio, 2014). Visando medir o índice de confiabilidade das escalas utilizadas, ou seja, 

avaliar a consistência interna entre os itens de cada construto mensurado nessa pesquisa, dois 

indicadores foram utilizados:  

 

1. α de Cronbach é o indicador mais citado em pesquisas para atestar 

confiabilidade  (Kline,2011), e a fórmula de cálculo é apresentada na Figura 3:  

 

 

Figura 3– Fórmula de cálculo do Alpha de Cronbach.                                                                                                

Fonte: Kline (2011). 

 

Segundo Kline (2011), para atestar a confiabilidade interna dos itens de um 

construto o α (Alpha de Cronbach) deve ser maior ou igual a 0,7 para ser 

considerado adequado. 

 

 

2. o Índice de Confiabilidade Composta também atesta a confiabilidade interna 

dos itens (Fornell & Lacker, 1981). A fórmula de cálculo desse índice é 

apresentada na Figura 4:  
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Figura 4 - Fórmula de cálculo da Confiabilidade Composta.                                                                                 

Fonte: Fornell e Larcker, 1981. 

 

Segundo Fornell & Laker (1981) o ideal é que o índice de Confiabilidade 

Composta (ICC) seja maior ou igual a 0,7.  

 

 

Apresentado os dois indicadores utilizados, os cálculos sobre os dados da amostra foram 

realizados e são apresentados na Tabela 8: 

 

Tabela 8 - Teste de Confiabilidade dos itens 

e-Qualidade 

  

Dimensão Alpha de Cronbach # de Itens Índice Confiabilidade Composta 

eQi 0,828 5 0,833 

eQd 0,732 3 0,748 

eQf 0,664 3 0,660 

eQc 0,842 4 0,850 

eQs 0,820 3 0,846 

 

e-Satisfação, e-Confiança e e-Lealdade 

 

Construto Alpha de Cronbach # de Itens Índice Confiabilidade Composta 

eSat 0,948 5 0,949 

eConf 0,883 3 0,888 

eLeal 0,886 4 0,897 

Fonte: Elaboração própria. 

 

1. Alpha (α) de Cronbach : Como observa-se na Tabela 8, apenas a dimensão 

facilidade de uso (eQf), do construto e-Qualidade tem valor inferior (0,664) ao de 

referência (0,7). Todos os outros construtos e dimensões apresentam índices 

superiores a 0,7. 
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2. Índice de Confiabilidade Composta: Ao avaliar o e confiabilidade composta, 

novamente a dimensão facilidade de uso (eQf), do construto e-Qualidade, 

apresenta valor (0,660) inferior ao de referência (0,7). Todos os outros construtos 

e dimensões apresentam índices superiores a 0,7 (Tabela 8). 

 

 

Conclusão do teste de confiabilidade:  

 

Sugere-se a reavaliação da dimensão facilidade de uso (eQf), do construto de e-Qualidade, 

pois tanto o alpha de Cronbach, quanto o Índice de Confiabilidade composta, dessa dimensão 

apresentaram valores abaixo dos valores de referência. Ou seja, não foi atestada a 

confiabilidade interna dos seus itens. 

 

 

4.1.2.3 Validade discriminante 

 

 

Conforme mencionado anteriormente, o teste de validade discriminante foi aplicado apenas às 

dimensões de e-Qualidade, por serem dimensões correlacionadas de um mesmo construto. 

Essa avaliação foi realizada através da comparação da Variância Extraída Média (VEM) com 

o coeficiente de correlação, entre as dimensões, elevado ao quadrado, conforme sugere 

Fornell e Lacker (1981). Nesse teste, para haver validade discriminante é necessário que a 

Variância Média Extraída (VEM) seja maior ou igual ao coeficiente de correlação, entre as 

dimensões, elevado ao quadrado (Fornell & Lacker,1981). Essa análise foi realizada em pares, 

conforme ilustrado na Tabela 9: 
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Tabela 9 - Teste de Validade Discriminante das dimensões de e-Qualidade 

     

Dimensão_1_2 Dimensão_2_1 

Dimensão_1 Dimensão_2 VEM_1 VEM_2 Correlação VEM>=Correlação^2 VEM>=Correlação^2 

eQi eQd 0,50 0,50 0,486 OK OK 

eQi eQf 0,50 0,40 0,616 OK OK 

eQi eQc 0,50 0,59 0,462 OK OK 

eQi eQs 0,50 0,65 0,395 OK OK 

eQd eQf 0,50 0,40 0,868 PROBLEMA PROBLEMA 

eQd eQc 0,50 0,59 0,298 OK OK 

eQd eQs 0,50 0,65 0,343 OK OK 

eQf eQc 0,40 0,59 0,309 OK OK 

eQf eQs 0,40 0,65 0,362 OK OK 

eQc eQs 0,59 0,65 0,313 OK OK 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Conclusão do teste de validade discriminante:  

 

Como pode ser observado, com exceção das dimensões eQf (e-Qualidade de facilidade de 

uso) e eQd (e-Qualidade de design), todos os outros pares de dimensões apresentaram 

validade discriminante. Vale ressaltar que o elevado índice de correlação entre as dimensões 

facilidade de uso (eQf) e design (eQd) no valor de 0,868 sinalizam que as dimensões são 

altamente correlacionadas e por isso sugere-se a reavaliação da dimensão facilidade de uso 

(eQf).  

 

 

4.1.2.4 Variância Comum ao Método 

 

 

Visando testar se há variância comum ao método (common method variance) em virtude da 

coleta de dados ter sido realizada de forma única, ou seja, utilizando apenas um método de 

coleta, foi aplicado o teste de Harman (Podsakoof & Organ, 1986). Nesse teste, uma análise 

fatorial exploratória foi conduzida em duas fases, conforme descrito a seguir:  

 

i. Solução rotacionada: os dados foram submetidos a uma solução rotacionada 

(Varimax) e com isso os fatores foram livremente estimados. O método de 

extração aplicado foi o de Máxima Verossimilhança. O resultado desse cálculo foi 

a geração de seis dimensões que possuíam todas Eigenvalues maiores que 1,0. Os 
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seis fatores explicaram 61,632% da variância dos dados, sinalizando um bom 

ajuste (APÊNDICE G). 

 

Nas seis dimensões geradas na solução rotacionada (Tabela 10), os itens do 

questionário convergiram conforme esperado, com duas exceções: 

 

1) Os itens referentes a e-Qualidade de design (eQd) e e-Qualidade de facilidade 

de uso (eQf) convergiram para um único fator. Sugerindo que essas duas 

dimensões fossem unificadas em apenas uma. Vale ressaltar que a correlação, 

entre essas duas dimensões, apresentada, conforme ilustrado na Tabela 10, foi de 

0,868, já sinalizando a necessidade de unificação. 

 

2) Os itens das dimensões e-Satisfação e e-Lealdade convergiram para um único 

fator. Nesse caso, no entanto, optou-se por ser mais fiel à literatura e os dois 

construtos foram mantidos separados: 
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Tabela 10 - Conversão de fatores solução rotacionada 

Rotated Factor Matrixa 

 

Fator 

1 2 3 4 5 6 

eQi1 ,316 ,122 ,171 ,726 ,122 ,118 

eQi2 ,211 ,165 ,129 ,724 ,092 ,076 

eQi3 ,174 ,190 ,072 ,563 ,030 -,005 

eQi4 ,211 ,349 ,138 ,495 ,133 ,145 

eQi5 ,133 ,330 ,137 ,500 ,191 ,009 

eQd1 ,099 ,769 ,021 ,069 ,045 ,056 

eQd2 ,207 ,574 ,123 ,133 ,125 ,115 

eQd3 ,157 ,556 ,103 ,093 ,111 ,038 

eQf1 ,173 ,505 ,075 ,197 ,155 ,032 

eQf2 ,134 ,333 ,027 ,218 ,094 -,016 

eQf3 ,115 ,742 ,071 ,190 ,048 ,001 

eQc1 ,361 ,077 ,734 ,087 ,087 ,054 

eQc2 ,222 ,120 ,619 ,198 ,076 ,086 

eQc3 ,333 ,075 ,831 ,070 ,112 ,038 

eQc4 ,343 ,137 ,466 ,177 ,057 ,026 

eQs1 ,174 ,160 ,093 ,114 ,902 ,014 

eQs2 ,189 ,159 ,073 ,103 ,594 ,037 

eQs3 ,143 ,127 ,094 ,115 ,761 ,097 

eConf1 ,425 ,275 ,182 ,225 ,283 ,362 

eConf2 ,605 ,218 ,230 ,236 ,222 ,555 

eConf3 ,569 ,176 ,266 ,344 ,196 ,471 

eSat1 ,642 ,178 ,479 ,222 ,164 ,112 

eSat2 ,765 ,112 ,378 ,280 ,104 ,056 

eSat3 ,793 ,169 ,287 ,260 ,129 ,021 

eSat4 ,753 ,113 ,332 ,281 ,107 ,090 

eSat5 ,728 ,244 ,292 ,262 ,136 ,074 

eLeal1 ,783 ,260 ,210 ,171 ,143 ,180 

eLeal2 ,754 ,268 ,158 ,132 ,180 ,137 

eLeal3 ,644 ,186 ,163 ,117 ,140 ,005 

eLeal4 ,763 ,179 ,144 ,144 ,144 -,024 

Fonte: Elaboração própria. 

 

ii. Solução fator único: na segunda etapa, houve a fixação de um único fator. Essa 

etapa visou saber o quanto apenas um fator explica da variância total. Como 

esperado, esse único fator explicou menos do que 50% da variância total (valor de 

42,5%), refletindo um bom ajuste do modelo, conforme descrito na (APÊNDICE 

H). 

 

Conclusão do teste de variância comum ao método:  

 

Não há problemas de variância comum ao método, mas a análise fatorial exploratória 

realizada sugere a união das dimensões de e-Qualidade design e facilidade de uso. 
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4.1.2.5 Reavaliação do modelo 

 

 

Assim, após avaliar o modelo de medida, optou-se pelos seguintes caminhos: 

 

o Exclusão da dimensão e-Qualidade facilidade de uso (eQf). Essa ação foi 

motivada pelas baixas cargas fatoriais apresentadas em dois itens dessa medida 

(eQf1 (0,63) e Qf2 (0,463)), pela baixa variância média extraída (0,4), pelos 

baixos índices de confiabilidade (alpha 0,664 e ICC 0,660). Além da alta 

correlação entre essa dimensão e a dimensão design (eQd) no valor de 0,868, não 

apresentando assim validade divergente. Esses sinais sugerem que o construto não 

apresentou medidas satisfatórias; 

 

o Na avaliação da dimensão e-Qualidade de informação a exclusão da variável 

eQi3 (O site fornece informações  relevantes.) tanto em virtude da sua carga 

fatorial baixa de  0,623, quanto em função da redação do item, pois ao reavaliar o 

termo “informações relevantes” aventou-se a possibilidade de ruído de 

compreensão; 

 

o E por fim, na avaliação da dimensão e-Qualidade de compromisso, a opção 

pela exclusão da variável eQc4 (O site fez promessas precisas sobre a entrega dos 

seus produtos.). Essa decisão motivada também pela baixa carga fatorial 

apresentada (0,616) e ao reavaliar a redação do item o termo “promessas 

precisas” empregado poder ter gerado problemas de entendimento.  

 

As exclusões e ajustes no modelo foram realizados uma a um (APÊNDICE C), analisando os 

impactos de ajustes gerados. Cada etapa de exclusão visou à obtenção de um modelo mais 

parcimonioso e com maior poder de explicação, assim, as estatísticas de ajustes globais dos 

dois modelos foram comparadas e avaliadas, conforme descrito na próxima seção. 
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4.2.3 Modelo estrutural 

 

 

Após a avaliação do modelo de medida, utilizando o software Amos Graphics 19 (SPSS), o 

modelo estrutural inicial (Figura 5) foi reavaliado e após as exclusões da dimensão facilidade 

de uso (eQf) e dos itens eQi3 (“O site fornece informações  relevantes.”) e eQc4(“O site fez 

promessas precisas sobre a entrega dos seus produtos.”) o modelo estrutural ajustado foi 

estimado, conforme ilustrado na Figura 6.  

 

   
Figura 5 - Modelo Estrutural Inicial ou “Modelo clássico de e-Lealdade”  

Valores em vermelho: correlações. 

Fonte: Elaboração própria. 
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Figura 6 - Modelo Estrutural Ajustado.                                                                                                                                        

Valores em vermelho: correlações. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

O estimador utilizado foi o de Máxima Verossimilhança e os indicadores do modelo estrutural 

são do tipo refletivo. 

 

A adequação do modelo se refere ao quanto o modelo teórico se aproxima do comportamento 

observado pelos dados, ou seja, o quanto que a matriz de covariância implícita do modelo se 

aproxima da matriz de covariância da amostra (Kline, 2011). Esta aproximação é medida por 

diversos indicadores de ajuste, conforme descrito abaixo: 

 

 

Indicadores de qui-quadrado 

- CMIN (Valor do qui-quadrado),  

-DF (Degrees of Freedom ou graus de liberdade),  

- CMNI/DF (valor do qui-quadrado dividido pelos graus de liberdade); 
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Indicador de ajuste global 

Esse indicador visa mostrar o ajuste absoluto do modelo, ou, a proporção da matriz de 

covariância dos dados que é explicada pelo modelo (Kline, 2011). 

- GFI (Goodness od Fit Index). 

 

Indicadores de comparação 

-NFI (Normal Fit Index) 

- IFI (Incremental Fit Index) 

- TLI (Tucker –Lewis Index)  

- CFI (Comparative Fit Index)  

 

Indicador de erro de aproximação 

- RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation). 

  

Visando realizar uma avaliação entre o “modelo Clássico de e-Lealdade” (Figura 5) e o 

modelo ajustado (Figura 6) essas estatísticas de ajuste foram calculadas e comparadas com os 

valores de referência apresentados, conforme ilustrado na Tabela 11: 

 

Tabela 11- Estatísticas de ajuste - modelos Clássico (Inicial) e Ajustado 

 

Índice Modelo Clássico Modelo Ajustado Valores de referência 

Indicadores qui-quadrado       

CMIN 2124,42 1725,637 

 DF 383 259 

 p-valor 0,000 0,000 <0,05 (Kline, 2005) 

CMIN/DF 5,547 6,663 <5,00 (Marôco, 2010) 

Indicador de ajuste global 

   GFI 0,87 0,873 Próximo a 0,95 (Byrne, 2010) 

Indicadores de ajuste comparativo 

   NFI 0,905 0,913 Próximo a 0,95 (Byrne, 2010) 

IFI 0,921 0,925 Próximo a 0,95 (Byrne, 2010) 

TLI 0,91 0,913 Próximo a 0,95 (Byrne, 2010) 

CFI 0,921 0,925 Próximo a 0,95 (Byrne, 2010) 

Indicador de erro de aproximação 

   RMSEA 0,067 0,075 0,05 a 0,08 (Byrne, 2010) 

Fonte: Elaboração própria. 
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Com um modelo mais parcimonioso (menor número de variáveis: 25 contra 30 iniciais) o 

modelo ajustado apresentou indicadores de ajuste melhores em relação ao “modelo Clássico 

de e-Lealdade” (Tabela 11). 

 

Assim, utilizando o modelo ajustado (Figura 6), os testes das hipóteses foram realizados e 

seus resultados são apresentados a seguir. 

 

 

4.2.3.1 Testes de hipóteses do modelo e matriz de amarração metodológica 

 

 

A partir do modelo estrutural ajustado (Figura 6), as hipóteses de pesquisa foram testadas. 

Assim, visando resgatar e integrar o modelo teórico proposto, os objetivos de pesquisa, 

hipóteses, variáveis e técnica de análise de dados (teste realizado), a Figura 7 apresenta uma 

“matriz de amarração metodológica” (Mazzon, 1981, Telles, 2001). 
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Modelo 

teórico 
 

Objetivos de 

pesquisa 
Hipóteses 

Variáveis 

de 

pesquisa 

Técnica de 

análise dos 

dados 

Avaliar como 

as dimensões 

de e-

Qualidade 

influenciam a 

e-Satisfação 

do 

consumidor 

online. 

H1a: A qualidade percebida das informações do website está positivamente 

relacionada com a e-Satisfação do consumidor com o varejista online.  

eQi1-

5/eSat1-4 

Avaliação das 

relações 

através da 

análise do 

Beta, 

significância e 

matriz de 

correlação 

H1b: A qualidade percebida do design do website está positivamente 

relacionada com a e-Satisfação do consumidor com o varejista online. 

eQd1-

3/eSat1-4 

H1c: A qualidade percebida de facilidade de uso está positivamente 

relacionada com a e-Satisfação do consumidor com o varejista online. 

eQf1-

3/eSat1-4 

H1d: A qualidade percebida de compromisso de entrega do varejista está 

positivamente relacionada com a e-Satisfação do consumidor com o varejista 

online. 

eQc1-

4/eSat1-4 

H1e: A qualidade percebida da segurança das informações do cliente, nas 

transações realizadas por meio do website, está positivamente relacionada 

com a e-Satisfação do consumidor com o varejista online. 

eQs1-

3/eSat1-4 

Avaliar como 

as dimensões 

de e-

Qualidade 

influenciam a 

e-Confiança 

do 

consumidor 

online. 

H2a: A qualidade percebida das informações do website está positivamente 

relacionada com a e-Confiança no varejista online.  

eQi1-

5/eConf1-4 

H2b: A qualidade percebida do design do website está positivamente 

relacionada com a e-Confiança no varejista online. 

eQd1-

3/eConf1-4 

H2c: A qualidade percebida de facilidade de uso está positivamente 

relacionada com a e-Confiança do consumidor no varejista online. 

eQf1-

3/eConf1-4 

H2d: A qualidade percebida de compromisso de entrega do varejista está 

positivamente relacionada com a e-Confiança do consumidor no varejista 

online. 

eQc1-

4/eConf1-4 

H2e: A qualidade percebida da segurança das informações do cliente, nas 

transações realizadas por meio do website, está positivamente relacionada 

com a e-Confiança do consumidor no varejista online. 

eQs1-

3/eConf1-4 

Avaliar o 

presença de 

mediação dos 

construtos e-

Satisfação e  

e-Confiança 

na relação 

entre e-

Qualidade e e-

Lealdade. 

H3: A e-Satisfação mediará a relação entre as dimensões de e-Qualidade 

(qualidade da informação, website design, facilidade de uso do website, 

compromisso de entrega e a segurança) e a e-Lealdade.  

Todas 

Teste de 

Mediação 

(Diferença de 

Qui-

Quadrados) 

H4: A e-Confiança mediará a relação entre as dimensões de e-Qualidade 

(qualidade da informação, website design, facilidade de uso do website, 

compromisso de entrega e a segurança) e a e-Lealdade. 

Todas 

Avaliar o 

efeito 

moderador da 

renda dos 

consumidores 

na relação 

entre os 

construtos 

determinantes 

de e-Lealdade. 

H5: A variável renda do consumidor modera as relações entre as dimensões 

de e-Qualidade, e-Satisfação, e-Confiança e e-Lealdade. 
Todas 

Teste de 

Moderação 

(Diferença de 

Qui-

Quadrados e 

análise dos 

Betas) 

Figura 7- Matriz de amarração metodológica.                                                                                                                                      

Fonte: Elaboração própria. 
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entrega 

(eQc)

Segurança de 

informação

(eQs)

e-Qualidade

H1a

H1b

H1d

H1e

H2a
H2b

H2d

H2e

H3

H4
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Conforme avaliação do modelo de medida, a dimensão e-Qualidade facilidade de uso (eQf) 

foi excluída do modelo e assim, as hipóteses H1c e H2c não serão alvo de teste. As demais 

hipóteses e seus testes foram divididos em três etapas: 

 

o A primeira etapa visou testar as relações do modelo estrutural entre as 

dimensões de e-Qualidade e o construto e-Satisfação (H1a, H1b, H1d e H1e) e e-

Confiança (H2a, H2b, H2d e H2e); 

  

o Na segunda etapa, foi realizado o teste de mediação da relação entre as 

dimensões de e-Qualidade e o construto e-Lealdade, sendo mediada pelos 

construtos e-Satisfação (H3) e e-Confiança (H4).; 

 

o E por fim, o último teste de hipótese realizado foi o de moderação da variável 

renda sobre o modelo estrutural como um todo (H5).  

 

 

4.2.3.1.1 Testes das relações do modelo estrutural (H1 e H2) 

 

 

Com a finalidade de testar as hipóteses de pesquisa H1 e H2, foram estimados os coeficientes 

(Betas) das relações entre as dimensões de e-Qualidade com os construtos e-Satisfação e e-

Confiança. O cálculo foi realizado com o auxílio do software Amos Graphics 19 (SPSS) e 

seus resultados estão ilustrados na Tabela 12. 
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Tabela 12- Relações entre os construtos 

Relações entre construtos Hipótese Relação 
Beta 

(Estimado) 

Erro 

(D.P.) 

Valor 

crítico 

(C.R.) 

P 

e-Qualidade e e-Satisfação 

H1a e-Qi ---> e-Sat 0,492 0,038 12,978 *** 

H1b e-Qd ---> e-Sat 0,179 0,037 4,893 *** 

H1d e-Qc ---> e-Sat 0,373 0,019 19,504 *** 

H1e e-Qs ---> e-Sat 0,042 0,022 1,927 0,054 

e-Qualidade e e-Satisfação 

H2a e-Qi ---> e-Conf 0,553 0,041 13,456 *** 

H2b e-Qd ---> e-Conf 0,247 0,04 6,184 *** 

H2d e-Qc ---> e-Conf 0,236 0,019 12,105 *** 

H2e e-Qs ---> e-Conf 0,131 0,024 5,548 *** 

Demais relações 
  e-Sat ---> e-Leal 0,694 0,026 26,202 *** 

  e-Conf ---> e-Leal 0,256 0,025 10,155 *** 

(***) p< 0,001.                                                                                                                                                                  

Fonte: Elaboração própria. 9 
 

Na Tabela 12 podemos verificar que as estimativas dos Betas (Estimado) das relações 

apresentadas variam entre os construtos, mas são todas positivas e significativas. Isso pode ser 

observado pela avaliação do valor crítico (C.R.) apresentado. O valor crítico (C.R.) é 

calculado pela divisão do Beta (Estimado) pelo erro padrão (D.P), e deve ser maior que 1,96 

para atestar a significância da relação (Byrne, 2010). Como podemos verificar, com exceção 

da relação entre a dimensão segurança (eQs) e e-Satisfação, todos os valores apresentando na 

Tabela 12 são bem superiores a esse parâmetro (1,96). Ao avaliar o valor de p, Tabela 12, 

todos apresentam valor zero, reforçando ainda mais a conclusão de relação entre os 

construtos.   

 

Tabela 13- Matriz com coeficiente de correlação de Pearson  

Matriz de correlação entre construtos 

  eQi eQd eQc eQs eSat eConf eLeal 

eQi Pearson Correlation 1             

Sig. (2-tailed)               

eQd Pearson Correlation 0,404** 1           

Sig. (2-tailed) ,000             

eQc Pearson Correlation 0,403** 0,251** 1         

Sig. (2-tailed) ,000 ,000           

eQs Pearson Correlation 0,374** 0,299** 0,280** 1       

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000         

eSat Pearson Correlation 0,586** 0,389** 0,681** 0,389** 1     

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000       

eConf Pearson Correlation 0,609** 0,439** 0,545** 0,471** 0,790** 1   

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000     

eLeal Pearson Correlation 0,509** 0,411** 0,534** 0,402** 0,856** 0,737** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   

** Correlação significante ao nível de 0.01 (2-tailed) 

Fonte: Elaboração própria. 
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Com o emprego de análise fatorial, é esperado que a matriz com os coeficientes de correlação 

apresente valores maiores que 0,3 e com significância estatística (Hair,Tatham,Anderson & 

Black, 2006). Como pode ser observado na Tabela 13, todos os valores apresentados possuem 

significância estatística com valor até 0,3 - arredondando valores - atestando mais uma vez a 

significância das relações. 

 

Assim, as hipóteses de existência de relações positivas entre os construtos (H1 e H2) são 

todas suportadas. 

 

 

4.2.3.1.2 Teste de mediação (H3 e H4) 

 

 

Visando testar as hipóteses de mediação da relação entre as dimensões de e-Qualidade e e-

Lealdade, pelos construtos e-Satisfação (H3) e e-Confiança (H4), dois modelos foram 

estimados e comparados, conforme descrito a seguir: 

 

o O primeiro modelo, denominado de “Modelo sem mediação”, relacionou as 

dimensões de e-Qualidade diretamente ao construto e-Lealdade, sem a mediação 

de e-Satisfação e e-Confiança; 

  

o No segundo modelo, denominado de “Modelo com mediação”, a relação entre 

e-Qualidade e e-Lealdade foi mediada pelos construtos e-Satisfação e e-

Confiança, conforme proposto nesse trabalho.  

 

Os dois modelos foram construídos e suas estatísticas de ajustes são apresentadas na Tabela 

14: 

 

 

 

 

 

 

 



80 

 

Tabela 14- Estatística de ajustes geral dos dois modelos – com e sem mediação 

Índice 
Modelo Ajustado COM 

mediação 

Modelo Ajustado SEM 

mediação 
Valores de referência 

Indicadores qui-

quadrado       

CMIN 1725,637 3523,549 

 DF 259 263 

 p-valor 0,000 0,000 <0,05 (Kline, 2005) 

CMIN/DF 6,663 13,398 <5,00 (Marôco, 2010) 

Indicador de ajuste 

global 

   GFI 0,873 0,797 Próximo a 0,95 (Byrne, 2010) 

Indicadores de ajuste comparativo 

  NFI 0,913 0,823 Próximo a 0,95 (Byrne, 2010) 

IFI 0,925 0,834 Próximo a 0,95 (Byrne, 2010) 

TLI 0,913 0,81 Próximo a 0,95 (Byrne, 2010) 

CFI 0,925 0,834 Próximo a 0,95 (Byrne, 2010) 

Indicador de erro de aproximação 

  RMSEA 0,075 0,11 0,05 a 0,08 (Byrne, 2010) 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Sobre os dados um teste de diferença entre os qui-quadrados dos dois modelos foi realizado. 

Assim, foi possível testar a hipótese de igualdade dos modelos com e sem mediação. Após o 

teste verificou-se que os modelos eram de fato diferentes, por isso a hipótese de igualdade dos 

modelos “com” e “sem” mediação foi rejeitada. O valor p apresentado no teste de igualdade 

dos modelos foi de 0,000.  

 

Adicionalmente, como é possível avaliar pela Tabela 14, as estatísticas de ajuste do modelo 

sem mediação são piores em relação ao modelo com mediação, reforçando mais uma vez a 

hipótese de mediação. 

 

Dessa forma as hipóteses de mediação, H3 e H4, foram suportadas. 

 

 

4.2.3.1.3 Teste de moderação (H4) 

 

 

O último teste de hipótese realizado foi o teste de moderação da renda do consumidor na 

relação dos antecedentes de e-Lealdade. Para apresentar esse teste, essa seção está dividida 

em três blocos:  
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o No primeiro é descrita a formação dos dois grupos de renda utilizados no teste 

de moderação das relações pela variável renda;  

 

o No segundo, o teste de diferença entre qui-quadrados, empregando análise 

multigrupos é apresentado para testar a moderação; 

 

o E por fim, tendo verificado a existência de moderação, as relações entre os 

dois modelos são avaliadas. A seguir os três blocos são descritos.  

 

 

4.2.3.1.3.1 Formação dos grupos por renda familiar declarada 

 

 

A partir das faixas de renda familiar mensal declarada, coletadas no questionário de pesquisa 

(APÊNDICE B), e avaliação do comportamento apresentados pelos dados, dois grupos foram 

constituídos. Assim, a amostra foi dividida em estrato de renda superior e inferior, conforme 

apresentado na Tabela 15.  

 

 

Tabela 15- Classificação de grupos por renda familiar mensal 

Faixa de renda Familiar Mensal Estrato por renda familiar # 

De R$1.019,00 a R$ 2.899,99 por mês Inferior 209 

A partir de R$2.900,00 por mês Superior 811 

Total   1.020 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

As faixas empregadas também mostram similaridades entre os critérios de segmentação de 

renda adotados pela SAE (Secretaria de Assuntos Estratégicos) (ANEXO A) e pelas faixas de 

renda familiar aproximada empregada no Critério Brasil (ANEXO B). Por serem muito 

heterogêneos, os consumidores das faixas de renda abaixo de R$ 1.019,00 (extremamente 

pobre, pobre e vulnerável - pelo critério SAE) foram excluídas das análises.    
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4.2.3.1.3.2 Teste de diferença entre qui-quadrados 

 

Visando testar se a renda do consumidor modera as relações entre os antecedentes de e-

Lealdade, foi empregada análise multigrupo com os dois grupos de renda familiar mensal 

declarada: estrato superior e inferior.  

 

Para cada um dos grupos mencionados, foi realizada uma análise estrutural e calculado o 

valor de qui-quadrado de cada modelo, assim como estatísticas gerais conforme expresso na 

Tabela 16:  

 

Tabela 16- Índices de ajuste do modelo estrutural - teste de moderação renda. 

Índice 
Estrato 

superior 

Estrato 

inferior 

Modelo Ajustado 

(Total) 
Valores de referência 

Indicadores qui-quadrado         

CMIN 1452,963 745,954 1725,637 

 DF 259 259 259 

 p-valor 0,000 0,000 0 <0,05 (Kline, 2005) 

CMIN/DF 5,61 2,88 6,663 <5,00 (Marôco, 2010) 

Indicador de ajuste global 

    GFI 0,868 0,777 0,873 Próximo a 0,95 (Byrne, 2010) 

Indicadores de ajuste comparativo 

   NFI 0,909 0,839 0,913 Próximo a 0,95 (Byrne, 2010) 

IFI 0,924 0,889 0,925 Próximo a 0,95 (Byrne, 2010) 

TLI 0,911 0,87 0,913 Próximo a 0,95 (Byrne, 2010) 

CFI 0,924 0,888 0,925 Próximo a 0,95 (Byrne, 2010) 

Indicador de erro de 

aproximação 

    RMSEA 0,075 0,095 0,075 0,05 a 0,08 (Byrne, 2010) 

Número de observações 

    N 811 209 1020 

 Fonte: Elaboração própria. 

 

Assim como realizado no teste de mediação, novamente foi realizado um teste de diferença de 

qui-quadrados entre os dois modelos, estrato superior e inferior.  

Aplicando o teste de diferença entre os qui-quadrados dos modelos de estrato superior e 

inferior, concluiu-se que os modelos são diferentes, suportando a hipótese de moderação (p 

valor = 0,000). 

 

As estatísticas de ajustes dos modelos apresentadas na Tabela 16 também foram avaliadas e as 

diferenças apresentadas entre os modelos de estrato superior e inferior, reforçaram ainda mais 

a hipótese de moderação. 
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Dessa forma a última hipótese H5 foi suportada. 

 

 

4.2.3.1.3.3 Analisando as diferenças apresentadas nas relações entre os dois modelos 

 

 

Após atestar a hipótese de moderação de renda, dada a diferença apresentada entre os 

modelos de estrato superior e inferior, o objetivo foi avaliar quais as relações apresentavam 

maiores diferenças entre os dois modelos. Ao testar o modelo com as quatro dimensões de e-

Qualidade (informação, design, compromisso e segurança) para cada um dos estratos 

(superior e inferior) o modelo estimado para o estrato inferior apresentou problema de alta 

correlação entre as dimensões e-Qualidade da informação e e-Qualidade de design. Com isso, 

optou-se por excluir a dimensão e-Qualidade de design, após analisar as estatísticas gerais de 

ajustes do modelo sem e-Qualidade de design. Dessa forma, os cálculos apresentados na 

Tabela 17 consideram apenas as três dimensões de e-Qualidade - e-Qualidade de informação, 

e-Qualidade de compromisso e e-Qualidade segurança.  

 

Tabela 17- Intervalos dos valores dos Betas Estimados nas relações. 

Dimensão/

construto 

  

Construto 

Intervalo Beta (Valor estimado +/- D.P.) 
Comparação entre intervalos 

dos dois segmentos Estrato Superior Estrato Inferior 

Mín Máx Mín Máx 

eQi ---> eSat 0,587 0,667 0,021 0,175 DIFERENTES 

eQi ---> eConf 0,656 0,744 0,119 0,283 DIFERENTES 

eQc ---> eSat 0,39 0,44 0,621 0,731 DIFERENTES 

eQc ---> eConf 0,219 0,219 0,534 0,644 DIFERENTES 

eQs ---> eSat 0,025 0,073 0,195 0,321 DIFERENTES 

eQs ---> eConf 0,117 0,169 0,342 0,484 DIFERENTES 

eSat ---> eLeal 0,627 0,685 0,779 0,921 DIFERENTES 

eConf ---> eLeal 0,253 0,311 0,057 0,187 DIFERENTES 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Os intervalos do valor estimado do beta (β) foram calculados para cada um dos grupos: 

estrato superior e inferior e em seguida comparado. Esse cálculo foi realizado da seguinte 

forma: o valor mínimo do intervalo foi calculado com o valor estimado do beta (β) menos 1 
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desvio padrão (D.P.) e o valor máximo com o valor estimado do beta (β)  mais 1 desvio 

padrão (D.P.). O cálculo do intervalo estimado dos betas (β) de cada uma das relações entre 

os construtos dos dois modelos foi realizado visando verificar onde se localizavam as 

diferenças e a direção. 

 

Após o cálculo do intervalo de cada beta (β) apresentado nos estrato inferior e superior, os 

mesmos foram comparados (Tabela 17). Assim, se os dois grupos (estrato inferior e superior) 

apresentassem intervalos com valores comuns eram considerados IGUAIS, caso contrário, 

DIFERENTES. Conforme apresentado na Tabela 17, todos os intervalos estimados foram 

considerados DIFERENTES reforçando ainda mais a hipótese de moderação da variável 

renda. 

 

Assim, algumas análises acerca dos dados apresentados na Tabela 17 foram realizadas:  

 

o e-Qualidade da informação: Entre consumidores do estrato superior, a e-

Qualidade da informação se apresentou em maior intensidade como determinante 

de e-Satisfação e e-Confiança. Tal comportamento sinaliza que essa dimensão de 

e-Qualidade é a mais valorizada pelos consumidores do estrato superior; 

 

o e-Qualidade de compromisso: Entre consumidores do estrato inferior, a 

dimensão de e-Qualidade de compromisso apresentou maior intensidade como 

determinante de e-Satisfação e e-Confiança, em relação ao  estrato superior. Tal 

comportamento sinaliza que essa dimensão de e-Qualidade é a mais valorizada 

pelos consumidores do estrato inferior. Esse comportamento pode ter origem na 

desconfiança que o consumidor do estrato inferior possui em virtude da falta de 

experiência em compras on-line; 

 

o e-Qualidade de segurança: A dimensão de e-Qualidade de segurança foi a 

dimensão que apresentou menor peso na determinação de e-Satisfação e e-

Confiança, mas se apresenta de forma mais forte entre consumidores de estrato 

inferior; 
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o e-Satisfação: Na determinação da e-Lealdade, a e-Satisfação tem um peso bem 

maior do que o apresentado por e-Confiança. Na classe inferior essa diferença fica 

ainda mais acentuada. 

 

o e-Confiança: O peso de e-Confiança como antecedente de e-Lealdade é maior 

entre consumidores pertencentes ao estrato superior. 

 

 

4.2.3.1.4 Resultados dos testes de hipóteses 

 

 

Visando consolidar os resultados dos testes de hipóteses realizados, a Quadro 12 sintetiza os 

resultados apresentados: 
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Objetivos de pesquisa Hipóteses Resultados 

Avaliar como as 

dimensões de e-Qualidade 

influenciam a e-Satisfação 

do consumidor online. 

H1a: A qualidade percebida das informações do website está 

positivamente relacionada com a e-Satisfação do consumidor com o 

varejista online.  

Suportada 

H1b: A qualidade percebida do design do website está 

positivamente relacionada com a e-Satisfação do consumidor com o 

varejista online. 

Suportada 

H1c: A qualidade percebida de facilidade de uso está positivamente 

relacionada com a e-Satisfação do consumidor com o varejista 

online. 

Não testada 

H1d: A qualidade percebida de compromisso de entrega do 

varejista está positivamente relacionada com a e-Satisfação do 

consumidor com o varejista online. 

Suportada 

H1e: A qualidade percebida da segurança das informações do 

cliente, nas transações realizadas por meio do website, está 

positivamente relacionada com a e-Satisfação do consumidor com o 

varejista online. 

Suportada 

Avaliar como as 

dimensões de e-Qualidade 

influenciam a e-Confiança 

do consumidor online no 

varejo online. 

H2a: A qualidade percebida das informações do website está 

positivamente relacionada com a e-Confiança no varejista online.  
Suportada 

H2b: A qualidade percebida do design do website está 

positivamente relacionada com a e-Confiança no varejista online. 
Suportada 

H2c: A qualidade percebida de facilidade de uso está positivamente 

relacionada com a e-Confiança do consumidor no varejista online. 
Não testada 

H2d: A qualidade percebida de compromisso de entrega do 

varejista está positivamente relacionada com a e-Confiança do 

consumidor no varejista online. 

Suportada 

H2e: A qualidade percebida da segurança das informações do 

cliente, nas transações realizadas por meio do website, está 

positivamente relacionada com a e-Confiança do consumidor no 

varejista online. 

Suportada 

Avaliar o presença de 

mediação dos construtos e-

Satisfação e e-Confiança 

na relação entre e-

Qualidade e e-Lealdade. 

H3: A e-Satisfação mediará a relação entre as dimensões de e-

Qualidade (qualidade da informação, website design, facilidade de 

uso do website, compromisso de entrega e a segurança) e a e-

Lealdade.  

Suportada 

H4: A e-Confiança mediará a relação entre as dimensões de e-

Qualidade (qualidade da informação, website design, facilidade de 

uso do website, compromisso de entrega e a segurança) e a e-

Lealdade. 

Suportada 

Avaliar o efeito moderador 

da renda dos consumidores 

na relação entre os 

construtos determinantes 

de e-Lealdade. 

H5: A variável renda do consumidor modera as relações entre as 

dimensões de e-Qualidade, e-Satisfação, e-Confiança e e-Lealdade. 
Suportada 

Quadro 12- Resultados dos testes de hipóteses                                                                                                      

Fonte: Elaboração própria. 

 

Exceto as hipóteses H1c e H2c que não puderam ser testadas em virtude da exclusão da 

dimensão de e-Qualidade facilidade de uso do modelo estrutural ajustado (Figura 6), todas as 

demais hipóteses de pesquisa foram suportadas. 

 

  



87 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Compreender o comportamento de consumo online, entre consumidores de países emergentes, 

tem se tornado cada vez mais relevante. A China ultrapassou o volume de vendas do líder 

EUA, em 2013 e 2014, e hoje mais da metade dos chineses utilizam a internet para realizar 

compras (Portal profissional ecommerce, 2015). O Brasil já ocupa a 10º posição mundial em 

vendas online e apresenta crescimento anual superior a 20% (Portal eMarketer,2015). Nesse 

contexto, esse trabalho espera ter contribuído para uma maior compreensão do fenômeno      

e-Lealdade ao varejo online principalmente por avaliar o comportamento de consumidores 

brasileiros pertencentes a diferentes perfis de renda. Isso foi feito através da: 

 

o Identificação, por meio do mapeamento da literatura, do “modelo clássico de 

e-Lealdade” no qual a Lealdade no varejo online, construída por dimensões de e-

Qualidade (informação, design, facilidade de uso, compromisso e segurança), 

Satisfação e Confiança online; 

 

o Investigação exploratória das variáveis e relações que compõem o “modelo 

clássico de e-Lealdade” junto a 16 consumidores brasileiros de alta e baixa renda, 

através de pesquisa qualitativa. Nessa foram verificadas diferenças entre as 

menções dos antecedentes de e-Lealdade; 

 

o Realização de teste quantitativo do “modelo clássico de e-Lealdade” com 

1.020 consumidores do Brasil, representados por todas as regiões do país. Esse 

modelo já testado em outros mercados (Canadá, Alemanha, China, Tailândia e 

Taiwan) se mostrou aplicável ao Brasil; 

 

o Teste das relações entre a qualidade da informação, o design do website, o 

compromisso e a segurança do site e a Satisfação e Confiança online, e 

verificando que as mesmas são positivas. Ou seja, quanto maior a percepção de 

qualidade nos websites (qualidade da informação, o design do website, o 

compromisso e a segurança do site), maior a Satisfação e Confiança nos mesmos; 

 

o Também foi atestada a intermediação de Satisfação e Confiança na relação 

entre e-Qualidade e Lealdade online, ou seja, quanto maior a percepção de e-
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Qualidade, maior Satisfação e Confiança no site, e por consequência, maior a 

Lealdade on-line; 

 

o Constatação que o segmento de renda (familiar mensal declarada) que o 

consumidor pertence modera as relações determinantes da e-Lealdade. Assim, o 

“modelo clássico de e-Lealdade” apresentou diferenças significativas de acordo 

com a renda do consumidor. 

 

Uma análise mais aprofundada das diferenças apresentadas nos dois modelos por renda, entre 

estrato superior e inferior, constatou as seguintes discrepâncias: 

 

Entre consumidores do estrato inferior de renda o compromisso de entrega e a segurança são 

aspectos da e-Qualidade mais valorizados. Tal comportamento pode ser fruto de uma maior 

desconfiança em relação ao meio ou canal. A e-Satisfação tem um peso bem maior do que a 

e-Confiança como determinante de e-Lealdade, em ambos os estratos, mas no estrato inferior 

essa diferença é ainda mais acentuada. 

 

Por outro lado, os consumidores de estrato superior de renda atribuem à qualidade das 

informações do site um maior peso como determinante de e-Satisfação e e-Confiança. E 

apesar de também terem na e-Satisfação o determinante mais forte para e-Lealdade, a e-

Confiança representa papel mais relevante nesse segmento em relação ao estrato inferior.  

 

 

5.1 Contribuições gerenciais 

 

 

Diante das diferenças identificadas nessa pesquisa, que avaliou 1.020 consumidores de varejo 

online no Brasil, sugere-se que: 

 

o Seja dada maior ênfase a aspectos envolvendo a qualidade dos websites como a 

qualidade das informações do site, o design do site, compromisso de entrega dos 

produtos e a segurança com a qual são tratadas as informações dos clientes; 
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o Ações gerenciais, visando à lealdade ao varejo online, sejam elaboradas por 

segmento de renda do consumidor, pois foram identificadas diferenças na 

construção de lealdade online acordo com a renda;  

 

o Varejistas online com interesse em crescer suas vendas entre consumidores de 

renda mais baixa (classe C) devem se preocupar em ressaltar a garantia de 

entrega, além de reforçar aspectos de segurança das informações nas compras 

online. Um exemplo pode ser divulgar um número de telefone para atendimento 

ao cliente em caso de dúvidas. Tal ação pode minimizar a desconfiança que esse 

público tem em relação ao canal e assim gerar maior Lealdade online. Outra 

sugestão para esse segmento é a geração de campanhas que enfatizem o prazo de 

entrega dos produtos; 

 

o Ao abordar clientes com perfil de renda familiar mensal a partir de 

R$3.000,00, os varejistas devem se preocupar em disponibilizar informações de 

qualidade, que sejam corretas e atualizadas, pois esses aspectos são extremamente 

valorizados por esse segmento.  

 

o Ademais, o nível de satisfação dos clientes online é um forte determinante para 

a geração de lealdade online. Dessa forma, sugere-se aos gestores monitorem esse 

indicador ao longo da sua operação. 

 

 

5.2 Limitações da pesquisa 

 

 

Esse trabalho apresenta limitações que poderão ser trabalhadas por novos estudos no campo: 

 

o A pesquisa teve coleta do tipo corte transversal. Estudos longitudinais, 

avaliando momentos distintos do comportamento de consumo online, podem 

contribuir com uma visão mais abrangente sobre o fenômeno estudado.  

 

o A impossibilidade de avaliação das hipóteses de pesquisa relacionadas à 

dimensão de e-Qualidade - facilidade de uso pode ter ocorrido em virtude de 
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problemas de mensuração dessa medida (facilidade de uso). Assim, novas 

pesquisas ajustando as escalas dessa dimensão podem trazer resultados mais ricos. 

 

o A avaliação de apenas dois segmentos por renda, estrato superior e inferior, 

pode ser enriquecida com a coleta de dados junto a outros segmentos. 

 

o A pesquisa foi realizada junto a consumidores que participam de avaliação de 

“cliente misterioso” da empresa VIDI. Novas pesquisas com consumidores sem 

esse perfil poderão reforçar os resultados apresentados. 

 

  

5.3 Sugestões de pesquisas futuras 

 

 

Como sugestão de novas pesquisas a serem desenvolvidas, a realização de pesquisa 

semelhante à realizada nessa dissertação com análise longitudinal, ou seja, verificando o 

comportamento de consumo ao longo do tempo, pode enriquecer os achados de pesquisa, uma 

vez que a análise realizada nesse estudo utilizou corte transversal. Outra possibilidade é 

realizar uma pesquisa junto a um varejista específico que pode estar entre os maiores 

varejistas mencionados pelos consumidores e em levantamentos do setor (Americanas.com, 

Submarino, Mercado Livre). Uma pesquisa, em parceria com um varejista, poderá enriquecer 

os achados, uma vez que viabilizará a verificação do comportamento de consumo de fato e 

não apenas o relatado pelo consumidor. Uma terceira sugestão é realizar pesquisa avaliando o 

consumo online por categoria de produto, selecionando os maiores segmentos, conforme 

identificado nessa pesquisa de dissertação (Eletrodomésticos, eletrônicos, Calçados, 

Vestuários, acessórios e Livros). Tal investigação pode ajudar a entender o comportamento de 

lealdade online, por tipo de produto consumido, contribuindo ainda mais para ações 

gerenciais no segmento. E por fim, novas variáveis moderadoras também poderão ser testadas 

como o sexo, a idade e o tipo de produto comprado. Tais análises permitirão verificar se o 

comportamento de e-Lealdade se constrói a partir das mesmas relações estudadas. 
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APÊNDICE 

 

APÊNDICE A – Protocolo de entrevista 

O protocolo de entrevista em profundidade foi elaborado com o intuito de investigar os 

fatores que levam os consumidores do varejo online a fazerem novas compras. Modelos 

previamente mapeados na literatura haviam identificado três construtos tidos como principais: 

e-Qualidade, e-Satisfação e e-Confiança. O objetivo era identificar se entre baixa e alta renda 

os construtos antecedentes apresentavam diferença entre as menções por renda. Além disso, 

as entrevistas tiveram como objetivo de validar a existência de experiência de consumo na 

internet entre o segmento de baixa renda. 

 

ABERTURA: Apresentação da pesquisa 

Bom dia (boa tarde)! 

Muito obrigada por aceitar participar dessa pesquisa.  

Estou realizando um estudo sobre compras realizadas pela internet e ele tem como finalidade 

investigar o comportamento de compra na internet. 

Para orientar a nossa conversa, vou me guiar por um roteiro com algumas questões a respeito.  

A nossa conversa será gravada, para que eu possa transcrevê-la em seguida e analisá-la em 

conjunto com as demais respostas coletadas. As análises que serão feitas posteriormente 

garantem o seu anonimato, pois a ideia é traçar um perfil geral de consumo e não há interesse 

em identificar o respondente. 

 

Parte 1 - Perguntas  

Você já fez alguma compra pela internet?                                                                               

(Objetivo: Verificar experiência prévia com comércio online) 

Desde quando você realiza compras pela internet?  

(Objetivo: Verificar experiência prévia com comércio online) 

Com que frequência você faz compras pela internet? (quantas vezes por mês, semana, ano) 

(Objetivo: Verificar experiência prévia com comércio online) 

Em que site você mais realiza compras pela internet? E qual o seu site preferido?  

(Objetivo: Verificar experiência prévia com comércio online, padrão de consumo e lealdade 

de consumo) 
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Pensando nesse site, preferido para realizar compras pela internet, que razões lhe levam a 

voltar a comprar nele?   

(Objetivo: Verificar razões de lealdade de consumo) 

 

Na sua visão, há algum diferencial nesse site em relação a outros sites que vendem produtos 

similares? Dê alguns exemplos.  

(Objetivo: Verificar razões de lealdade de consumo) 

 

Que produto você comprou?  

(Objetivo: Verificar experiência de consumo prévia e tentar identificar padrão de consumo de 

produto) 

 

Descreva uma experiência de consumo no site mencionado.  

(Objetivo: Verificar experiência de consumo prévia e tentar identificar padrão de consumo de 

produto) 

 

Você já teve algum problema com esse site? Me conte um exemplo.  

(Objetivo: Verificar experiência de consumo prévia e tentar identificar confiança e 

satisfação) 

 

Você já pensou em mudar de site e realizar compras em outro site? Se sim, por que motivo? 

(Objetivo: Verificar experiência de consumo prévia e tentar identificar confiança e 

satisfação) 

Algum comentário adicional sobre o tema?  

Parte 2 – Perfil do respondente 

1. Nome:  

2. Sexo:  

3. Idade:  

4. Profissão:  

5. Estado civil:  

6. Grau de escolaridade:  

 

FECHAMENTO: 

Muito obrigada por sua participação! 
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APÊNDICE B – Instrumento de coleta  

Questionário de pesquisa aplicado junto à base de clientes da empresa VIDI. 

 

 

Descrição e Condições do Projeto 
 

Estamos realizando um estudo com consumidores que fazem compras pela internet 

(Precisamos que tenha realizado compras nos últimos 6 meses). Para isso NÃO é necessário 

visitar nenhum local de avaliação. Basta aceitar a pesquisa. O prazo para preenchimento desta 

pesquisa é até 17/Nov. Tempo estimado de resposta: 5 minutos. Agradecemos o seu tempo e 

dedicação para nos ajudar com essa pesquisa. Contamos com a sua participação! 

IMPORTANTE: ESTA PESQUISA NÃO VALE PONTOS. 

 

Dados do Preenchimento da pesquisa 

 

Data da Pesquisa: 

 

 

A - PARTE I 

 

1. Você fez compras pela internet nos últimos 6 meses? 

( ) Sim. ( ) Não. (Encerre o Questionário aqui.) 

 

 

2. Em que site que você fez compras recentemente? 

Escolha apenas um site: o site escolhido será avaliado nas perguntas a seguir. 

 

( ) Mercado Livre. ( ) Dafiti. ( ) NetShoes.  ( ) Magazine Luiza. 

( ) Ricardo Eletro. ( ) Saraiva. ( ) Americanas.com ( ) Submarino. 

( ) Outros. Qual? 

 

3. Que tipo de produto você comprou neste site? 

Escolha a categoria mais relevante da sua compra. 

( ) Vestuário/ acessórios. ( ) Eletrodomésticos / eletrônicos. 

( ) Livros.   ( ) Cosméticos/ remédios. 

( ) Instrumentos musicais. ( ) Outros. Qual? 

 

 

B - PARTE II 

 

Classifique cada uma das afirmativas abaixo, com a sua OPINIÃO SOBRE O SITE 

MENCIONADO NA PERGUNTA ANTERIOR (Site que você fez compras recentemente).  

 

Não há respostas certas ou erradas, responda de acordo com a sua opinião. 

 

4. O site fornece informações... 

...corretas. 

( ) 1. Discordo totalmente.  

( ) 2. Discordo. 



103 

 

( ) 3. Discordo parcialmente. 

( ) 4. Não concordo, nem discordo. 

( ) 5. Concordo parcialmente. 

( ) 6. Concordo. 

( ) 7. Concordo totalmente. 

 

...atualizadas. 

( ) 1. Discordo totalmente. 

( ) 2. Discordo. 

( ) 3. Discordo parcialmente. 

( ) 4. Não concordo, nem discordo. 

( ) 5. Concordo parcialmente. 

( ) 6. Concordo. 

( ) 7. Concordo totalmente. 

 

...relevantes. 

( ) 1. Discordo totalmente. 

( ) 2. Discordo. 

( ) 3. Discordo parcialmente. 

( ) 4. Não concordo, nem discordo. 

( ) 5. Concordo parcialmente. 

( ) 6. Concordo. 

( ) 7. Concordo totalmente. 

 

...fáceis de entender. 

( ) 1. Discordo totalmente. 

( ) 2. Discordo. 

( ) 3. Discordo parcialmente. 

( ) 4. Não concordo, nem discordo. 

( ) 5. Concordo parcialmente. 

( ) 6. Concordo. 

( ) 7. Concordo totalmente. 

 

5. O site tem... 

 

...um visual atrativo. 

( ) 1. Discordo totalmente. 

( ) 2. Discordo. 

( ) 3. Discordo parcialmente. 

( ) 4. Não concordo, nem discordo. 

( ) 5. Concordo parcialmente. 

( ) 6. Concordo. 

( ) 7. Concordo totalmente. 

 

...um menu claro de opções em cada página. 

( ) 1. Discordo totalmente. 

( ) 2. Discordo. 

( ) 3. Discordo parcialmente. 

( ) 4. Não concordo, nem discordo. 

( ) 5. Concordo parcialmente. 
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( ) 6. Concordo. 

( ) 7. Concordo totalmente. 

 

...carregou rapidamente. 

( ) 1. Discordo totalmente. 

( ) 2. Discordo. 

( ) 3. Discordo parcialmente. 

( ) 4. Não concordo, nem discordo. 

( ) 5. Concordo parcialmente. 

( ) 6. Concordo. 

( ) 7. Concordo totalmente. 

 

...foi fácil de usar. 

( ) 1. Discordo totalmente. 

( ) 2. Discordo. 

( ) 3. Discordo parcialmente. 

( ) 4. Não concordo, nem discordo. 

( ) 5. Concordo parcialmente. 

( ) 6. Concordo. 

( ) 7. Concordo totalmente. 

 

...entregou o pedido no prazo prometido. 

( ) 1. Discordo totalmente. 

( ) 2. Discordo. 

( ) 3. Discordo parcialmente. 

( ) 4. Não concordo, nem discordo. 

( ) 5. Concordo parcialmente. 

( ) 6. Concordo. 

( ) 7. Concordo totalmente. 

 

...fez promessas precisas sobre a entrega dos seus produtos. 

( ) 1. Discordo totalmente. 

( ) 2. Discordo. 

( ) 3. Discordo parcialmente. 

( ) 4. Não concordo, nem discordo. 

( ) 5. Concordo parcialmente. 

( ) 6. Concordo. 

( ) 7. Concordo totalmente. 

 

6. O design do site... 

 

...é profissional. 

( ) 1. Discordo totalmente. 

( ) 2. Discordo. 

( ) 3. Discordo parcialmente. 

( ) 4. Não concordo, nem discordo. 

( ) 5. Concordo parcialmente. 

( ) 6. Concordo. 

( ) 7. Concordo totalmente. 
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...é inovador. 

( ) 1. Discordo totalmente. 

( ) 2. Discordo. 

( ) 3. Discordo parcialmente. 

( ) 4. Não concordo, nem discordo. 

( ) 5. Concordo parcialmente. 

( ) 6. Concordo. 

( ) 7. Concordo totalmente. 

 

 

C- PARTE III 

 

Ainda sobre o SITE SELECIONADO na pergunta 2, classifique as afirmativas de acordo com 

a sua opinião. Não há respostas certas ou erradas, responda de acordo com a sua opinião. 

 

8. Este site é confiável. 

( ) 1. Discordo totalmente. 

( ) 2. Discordo. 

( ) 3. Discordo parcialmente. 

( ) 4. Não concordo, nem discordo. 

( ) 5. Concordo parcialmente. 

( ) 6. Concordo. 

( ) 7. Concordo totalmente. 

 

9. Os produtos do site estavam disponíveis para entrega num prazo razoável. 

( ) 1. Discordo totalmente. 

( ) 2. Discordo. 

( ) 3. Discordo parcialmente. 

( ) 4. Não concordo, nem discordo. 

( ) 5. Concordo parcialmente. 

( ) 6. Concordo. 

( ) 7. Concordo totalmente. 

 

10. As entregas do site foram rápidas. 

( ) 1. Discordo totalmente. 

( ) 2. Discordo. 

( ) 3. Discordo parcialmente. 

( ) 4. Não concordo, nem discordo. 

( ) 5. Concordo parcialmente. 

( ) 6. Concordo. 

( ) 7. Concordo totalmente. 

 

11. Com base na minha experiência com este site, eu me sinto muito satisfeito. 

( ) 1. Discordo totalmente. 

( ) 2. Discordo. 

( ) 3. Discordo parcialmente. 

( ) 4. Não concordo, nem discordo. 

( ) 5. Concordo parcialmente. 

( ) 6. Concordo. 

( ) 7. Concordo totalmente. 
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12. Usar este site para fazer compras foi uma boa escolha. 

( ) 1. Discordo totalmente. 

( ) 2. Discordo. 

( ) 3. Discordo parcialmente. 

( ) 4. Não concordo, nem discordo. 

( ) 5. Concordo parcialmente. 

( ) 6. Concordo. 

( ) 7. Concordo totalmente. 

 

13. Acho que fiz a coisa certa ao escolher este site para fazer a minha compra. 

( ) 1. Discordo totalmente. 

( ) 2. Discordo. 

( ) 3. Discordo parcialmente. 

( ) 4. Não concordo, nem discordo. 

( ) 5. Concordo parcialmente. 

( ) 6. Concordo. 

( ) 7. Concordo totalmente. 

 

14. Confio nas informações deste site. 

( ) 1. Discordo totalmente. 

( ) 2. Discordo. 

( ) 3. Discordo parcialmente. 

( ) 4. Não concordo, nem discordo. 

( ) 5. Concordo parcialmente. 

( ) 6. Concordo. 

( ) 7. Concordo totalmente. 

 

15. Eu posso confiar neste site. 

( ) 1. Discordo totalmente. 

( ) 2. Discordo. 

( ) 3. Discordo parcialmente. 

( ) 4. Não concordo, nem discordo. 

( ) 5. Concordo parcialmente. 

( ) 6. Concordo. 

( ) 7. Concordo totalmente. 

 

16. Eu recomendaria este site para outras pessoas. 

( ) 1. Discordo totalmente. 

( ) 2. Discordo. 

( ) 3. Discordo parcialmente. 

( ) 4. Não concordo, nem discordo. 

( ) 5. Concordo parcialmente. 

( ) 6. Concordo. 

( ) 7. Concordo totalmente. 

 

17. Eu incentivaria outras pessoas a usarem este site. 

( ) 1. Discordo totalmente. 

( ) 2. Discordo. 

( ) 3. Discordo parcialmente. 

( ) 4. Não concordo, nem discordo. 



107 

 

( ) 5. Concordo parcialmente. 

( ) 6. Concordo. 

( ) 7. Concordo totalmente. 

 

18. Quando for comprar, consideraria este site como sendo minha primeira opção. 

( ) 1. Discordo totalmente. 

( ) 2. Discordo. 

( ) 3. Discordo parcialmente. 

( ) 4. Não concordo, nem discordo. 

( ) 5. Concordo parcialmente. 

( ) 6. Concordo. 

( ) 7. Concordo totalmente. 

 

19. Pretendo fazer novas compras neste site. 

( ) 1. Discordo totalmente. 

( ) 2. Discordo. 

( ) 3. Discordo parcialmente. 

( ) 4. Não concordo, nem discordo. 

( ) 5. Concordo parcialmente. 

( ) 6. Concordo. 

( ) 7. Concordo totalmente. 

 

20. De forma geral... 

 

... estou satisfeito(a) com a decisão de usar este site. 

( ) 1. Discordo totalmente. 

( ) 2. Discordo. 

( ) 3. Discordo parcialmente. 

( ) 4. Não concordo, nem discordo. 

( ) 5. Concordo parcialmente. 

( ) 6. Concordo. 

( ) 7. Concordo totalmente. 

 

...a minha avaliação geral dos serviços deste site é muito boa. 

( ) 1. Discordo totalmente. 

( ) 2. Discordo. 

( ) 3. Discordo parcialmente. 

( ) 4. Não concordo, nem discordo. 

( ) 5. Concordo parcialmente. 

( ) 6. Concordo. 

( ) 7. Concordo totalmente. 

 

 

D - PARTE IV 

 

 

21. Agora pensando na sua residência, marque o número de bens ou serviços que possui: 

 

Geladeira  ( ) 0 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ou mais 

Freezer  ( ) 0 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ou mais 
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Micro-ondas     ( ) 0 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ou mais 

Máquina de lavar louça   ( ) 0 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ou mais 

Máquina de lavar roupa   ( ) 0 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ou mais 

Máquina de secar roupa   ( ) 0 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ou mais 

Aparelho de DVD    ( ) 0 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ou mais 

Microcomputador e notebook  ( ) 0 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ou mais 

Banheiro     ( ) 0 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ou mais 

Moto      ( ) 0 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ou mais 

Automóvel     ( ) 0 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ou mais 

Empregada doméstica mensalista  ( ) 0 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ou mais 

 

Empregados domésticos mensalistas: são aqueles que trabalham pelo menos cinco dias 

por semana. Não se esqueça de incluir babás, motoristas, cozinheiras, copeiras, 

arrumadeiras, considerando sempre os mensalistas. 

 

22. A água utilizada na sua residência é proveniente de: 

( ) Rede geral de distribuição.  ( ) Poço ou nascente. ( ) Outros. 

 

23. Considerando o trecho da rua da sua residência, você diria que a sua rua é: 

( ) Asfaltada/Pavimentada. ( ) Terra/Cascalho. 

 

 

 

E - PARTE V 

 

Agora pensado no seu perfil, responda as últimas perguntas da pesquisa: 

 

24. Qual o seu sexo? 

( ) Feminino. ( ) Masculino. 

 

25. Qual a sua idade? 

_________________________________________ 

 

26. Qual a SUA escolaridade? 

( ) Analfabeto / Fundamental I incompleto. 

( ) Fundamental I completo / Fundamental II incompleto. 

( ) Fundamental II completo / Médio incompleto. 

( ) Médio completo / Superior incompleto. 

( ) Superior completo. 

 

27. Qual a escolaridade do CHEFE DA SUA FAMÍLIA? 

( ) Analfabeto / Fundamental I incompleto. 

( ) Fundamental I completo / Fundamental II incompleto. 

( ) Fundamental II completo / Médio incompleto. 

( ) Médio completo / Superior incompleto. 

( ) Superior completo. 

 

28. Por favor, marque a opção que se enquadra no valor da sua renda FAMILIAR MENSAL 

(valor em R$): 

( ) Menor que R$ 2.900,00 por mês.  
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( ) Maior ou igual a R$ 2.900,00 por mês.  

Dependendo da resposta à questão 28, as questões 29 ou 30 eram disponibilizadas ao 

respondente. 

 

29. Por favor, marque a faixa de renda familiar mensal em que você se enquadra: 

( ) Até R$ 440,99 por mês.  

( ) De R$ 441,00 a R$ 640,99 por mês.  

( ) De R$ 641,00 a R$ 1.018,99 por mês.  

( ) De R$ 1.019,00 a R$ 2.479,99 por mês.  

( ) De R$ 2.500,00 a R$ 2.899,99 por mês.  

( ) Não quero informar.  

 

30. Por favor, marque a faixa de renda familiar mensal em que você se enquadra: 

( ) De R$ 2.900,00 a R$ 7.249,99 por mês. 

( ) De R$ 7.250,00 a R$9.744,99 por mês. 

( ) De R$ 9.745,00 a R$14.499,99 por mês. 

( ) R$ 14.500,00 ou mais por mês. 

( ) Não quero informar. 

 

 

Muito obrigada por responder esse questionário. 
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APÊNDICE C – Dimensões do Construto e-Qualidade – modelo inicial e ajustado. 

Figura C1 – Modelo com dimensões do construto e-Qualidade INICIAL.                                                                                                                                                             

 

Fonte: Elaboração própria.  
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Figura C2 – Modelo com dimensões do construto e-Qualidade Ajustado.       

 

                                                                                        

                    

Fonte: Elaboração própria. 
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APÊNDICE D – Construto e-Satisfação 

 

Figura D – Modelo com construto e-Satisfação.                                                                                                       

Solução padronizada.                                                                                                                                                         

 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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APÊNDICE E – Construto e-Confiança 

 

Figura E – Modelo com construto e-Confiança.                                                                                                       

Solução padronizada.                                                                                                                                                       

 
Fonte: Elaboração própria. 
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APÊNDICE F – Construto e-Lealdade 

 

Figura F – Modelo com construto e-Lealdade.                                                                                                       

Solução padronizada.                                                                                                                                                       

 
Fonte: Elaboração própria. 
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APÊNDICE  G –Teste de Harman -  Solução rotacionada 

 

ANÁLISE FATORIAL EXPLORATÓRIA – Solução rotacionada Varimax 

 
Total Variance Explained 

Factor 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 12,756 42,519 42,519 12,318 41,060 41,060 6,642 22,140 22,140 

2 2,539 8,462 50,982 1,710 5,699 46,759 3,071 10,238 32,378 

3 1,738 5,793 56,775 1,638 5,460 52,219 2,902 9,675 42,053 

4 1,533 5,111 61,886 1,250 4,168 56,387 2,785 9,283 51,336 

5 1,335 4,449 66,336 1,047 3,491 59,878 2,263 7,544 58,880 

6 1,015 3,385 69,721 ,526 1,755 61,632 ,826 2,752 61,632 

7 ,822 2,741 72,462             

8 ,729 2,429 74,891             

9 ,671 2,236 77,127             

10 ,583 1,942 79,069             

11 ,551 1,837 80,906             

12 ,528 1,760 82,666             

13 ,497 1,657 84,324             

14 ,467 1,557 85,881             

15 ,448 1,492 87,373             

16 ,410 1,366 88,739             

17 ,392 1,307 90,046             

18 ,360 1,199 91,245             

19 ,343 1,142 92,387             

20 ,323 1,077 93,464             

21 ,291 ,971 94,434             

22 ,270 ,900 95,334             

23 ,246 ,819 96,153             

24 ,224 ,748 96,901             

25 ,205 ,684 97,585             

26 ,178 ,593 98,177             

27 ,157 ,523 98,700             

28 ,147 ,492 99,192             

29 ,135 ,450 99,641             

30 ,108 ,359 100,000             

Fonte: Elaboração própria. 
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APÊNDICE  H – Teste de Harman - Fator único 

 

ANÁLISE FATORIAL EXPLORATÓRIA – Fator único 

 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total 

% of 

Variance Cumulative % Total % of Variance 

Cumulative 

% 

1 12,756 42,519 42,519 12,756 42,519 42,519 

2 2,539 8,462 50,982 
   

3 1,738 5,793 56,775 
   

4 1,533 5,111 61,886 
   

5 1,335 4,449 66,336 
   

6 1,015 3,385 69,721 
   

7 ,822 2,741 72,462 
   

8 ,729 2,429 74,891 
   

9 ,671 2,236 77,127 
   

10 ,583 1,942 79,069 
   

11 ,551 1,837 80,906 
   

12 ,528 1,760 82,666 
   

13 ,497 1,657 84,324 
   

14 ,467 1,557 85,881 
   

15 ,448 1,492 87,373 
   

16 ,410 1,366 88,739 
   

17 ,392 1,307 90,046 
   

18 ,360 1,199 91,245 
   

19 ,343 1,142 92,387 
   

20 ,323 1,077 93,464 
   

21 ,291 ,971 94,434 
   

22 ,270 ,900 95,334 
   

23 ,246 ,819 96,153 
   

24 ,224 ,748 96,901 
   

25 ,205 ,684 97,585 
   

26 ,178 ,593 98,177 
   

27 ,157 ,523 98,700 
   

28 ,147 ,492 99,192 
   

29 ,135 ,450 99,641 
   

30 ,108 ,359 100,000 
   

Fonte: Elaboração própria. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A – Estratificação da renda familiar mensal de acordo com a SAE  

 

SAE- SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS 

 

Grupo Classe Renda familiar  

1 Extremamente pobre Até R$ 324  

2 Pobre, mas não extremamente pobre  Até R$ 648  

3 Vulnerável  Até R$ 1.164  

4 Baixa classe média Até R$ 1.764  

5 Média classe média  Até R$ 2.564  

6 Alta classe média Até R$ 4.076  

7 Baixa classe alta  Até R$ 9.920  

8 Alta classe alta Acima de R$ 9.920 

 

Fonte: Portal SAE, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B – Estratificação da renda familiar mensal de acordo com a ABEP. 

 

CRITÉRIO BRASIL – ABEP (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE 

PESQUISA) 

 

Critério Brasil e classificação de renda familiar 

Classe sócioeconômica Renda familiar aproximada 

A  (rendimento de cerca de por volta de R$ 18.800),  

B1  (por volta de R$ 7.800),  

B2  (por volta de R$ 4.000),  

C1  (por volta de R$ 2.250),  

C2  (por volta de R$ 1.350) e  

DE  (por volta de R$ 600). 

Fonte: ABEP, 2015 

 

 

 

 


