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RESUMO 

 
O comércio eletrônico tem se tornado um canal de divulgação, comercialização e 

distribuição de produtos e serviços cada vez mais importante em termos de volumes físicos e 

financeiros, mas ainda existem muitas lacunas no conhecimento sobre o processo de escolha 

dos canais de venda no comércio eletrônico. O objetivo deste trabalho é levantar e quantificar 

os fatores relevantes na escolha destes canais no Brasil. O levantamento dos mesmos foi 

realizado através de entrevistas em profundidade com compradores, usuários do comércio 

eletrônico, bem como através do referencial teórico existente sobre o assunto. A quantificação 

destes fatores foi realizada através de pesquisa quantitativa com compradores de livros via 

lojas de varejo eletrônico, usando a metodologia de análise conjunta, onde o preço foi o fator 

mais importante, seguido de prazo de entrega, experiência positiva de compra anterior, 

usabilidade do site, indicação positiva de amigos e o site. Estes resultados indicam como 

atributos importantes: preço, confiança, usabilidade do site e marca. 
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ABSTRACT 

 
The electronic commerce has become a channel of advertising, commercialization 

and distribution of products and services, continuously increasing it’s importance in terms of 

both physical and financial volumes, but still exist many gaps in the knowledge about the 

choice process of sales channels in the electronic commerce. The objective of this work is to 

raise and quantify the relevant factors in the choice of these channels in Brazil. The 

identification of the relevant factors was made through depth interviews with consumers, 

users of electronic commerce, as well as through the existing theoretical referential on the 

subject.  The quantification of these factors was carried out with book purchasers by 

electronic commerce, through quantitative research, using the methodology of conjoint 

analysis, where the price was the most important factor, followed by delivery time, positive 

experience on previous purchase, usability of the site, positive recommendation of friends and 

the site brand.  These results indicate as important attributes:  price, confidence, usability and 

brand. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Tema 

 

1.1.1. Comércio Eletrônico 

 

O comércio eletrônico mundial e brasileiro tem crescido de forma rápida e 

contínua na última década, associado ao aumento do número de usuários de Internet e de 

empresas que aderem a esta nova realidade.  

 

O número de usuários domiciliares ativos de Internet no Brasil tem se mantido 

num patamar de cerca de 11,5 milhões de usuários ativos ao longo de 2004 e 2005, segundo o 

Ibope NetRatings (apud Teleco, 2005), conforme evidenciado na Figura 1. 
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FIGURA 1- Usuários Domiciliares Ativos de Internet no Brasil 

Fonte: IBOPE NetRatings 
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Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2003), 11,4% dos 

domicílios brasileiros tinham um computador com acesso à Internet em 2003. Este percentual 

correspondia a um total de 7 milhões de domicílios ou 19,3 milhões de pessoas 

 

Neste universo de usuários brasileiros, já existe uma significativa participação de 

usuários que acessam à Internet em alta velocidade. 

 

Segundo o IBOPE NetRatings (apud Teleco, 2005), “2004 terminou com 5,3 

milhões de usuários domiciliares navegando em alta velocidade. Este número é maior que o 

de 2,26 milhões de acessos, apesar de só incluir usuários domiciliares, pois um acesso é 

utilizado por mais de um usuário.”.  

 

Segundo a mesma fonte, os usuários de banda larga respondem por mais de 70% 

do tempo consumido na Internet domiciliar brasileira e o número de acessos banda larga no 

mundo em 2004 foi estimado em mais de 150 milhões com um crescimento de 50% no ano, 

sendo que o Brasil está entre os 15 maiores países em número de conexões no mundo. 

 

A Figura 2 mostra a evolução dos acessos à Internet em alta velocidade no Brasil, 

segundo a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e a Associação Brasileira de 

Televisão por Assinatura (ABTA) (Teleco, 2005). 
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FIGURA 2 – Conexões em Alta Velocidade à Internet no Brasil 

Fonte: Agência Nacional de Telecomunicações (2003 e 2003), Associação Brasileira de 

Televisão por Assinatura (2004) e Teleco (2005) 

 

Neste cenário, os brasileiros compraram US$ 4,5 bilhões em 2003 pela Internet, 

representando um crescimento de 163% com relação a 2002, segundo Albertin (2004). 

Ribeiro (2005) aponta valores semelhantes e mais atuais: R$ 5,1 bilhões em 2003 e R$ 7,5 

bilhões em 2004, com previsão de encerrar 2005 com R$ 9,8 bilhões em vendas.  

 

Compilando estes dados em um gráfico (Figura 3), torna-se mais evidente o 

rápido crescimento do comércio eletrônico no Brasil.  
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FIGURA 3 – Compras pela Internet no Brasil (R$ bilhões) 

Fonte: Albertin (2002 e 2003) e Ribeiro (2003 a 2005) 

 

Os dados atuais já expressam valores significativos e, caso a tendência de 

crescimento se mantenha, o peso do comércio eletrônico deve continuar a aumentar. Segundo 

Ribeiro (2005), o comércio em geral apresentou um decréscimo de 3,67% em 2003 e cresceu 

9,25 % em 2004; taxas muito menores do que as de crescimento do comércio eletrônico – 

163% em 2002, 47% em 2003 e 31% em 2004, como mostra a Figura 3. 

 

 

1.1.2. Atributos de Comércio Eletrônico 

 

Comparado com o comércio tradicional, o processo de compra pela Internet 

propicia uma facilidade de acesso e busca de produtos para o consumidor e, pelo lado do 

varejista oferece um novo canal de distribuição e comunicação com os compradores. 
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A literatura sobre comércio eletrônico sugere que a possibilidade de busca de 

informações e comparação de preços e produtos na Internet, com baixos custos, levaria os 

consumidores a ter uma maior sensibilidade a preços, tendo como conseqüência a prática de 

preços mais baixos no comércio virtual, quando comparado com o físico, conforme afirmam 

Clay et al. (2001) e Alba et al. (1997). Entretanto, Nagle e Holden (2002) argumentam contra 

esta proposição, afirmando que os consumidores acessam à Internet buscando conveniência, 

primordialmente.  

 

Autores como Urban et al. (2000) e Hoffman et al (1998), por outro lado, 

argumentam que a confiança no canal de varejo é um dos principais atributos a ser 

considerado no comércio eletrônico. 

 

Outro fator influenciador no processo de compra em comércio eletrônico é a 

usabilidade dos portais (sites) de venda na Internet. A ‘International Standards Organization’ - 

ISO (1994) define usabilidade como "até que ponto um produto pode ser usado por usuários 

especificados para alcançar metas especificadas com efetividade, eficiência e satisfação em 

um contexto especificado de uso.”. 

 

Heijden (2001) examina a facilidade de uso, a usabilidade e a satisfação de uso, 

considerando seus impactos na intenção de usar e no uso real dos portais da Internet, com uma 

amostra de usuários reais e não somente estudantes, concluindo que estes fatores influenciam 

diretamente no uso dos portais da Internet. Ou seja, portais com atratividade visual e fáceis de 

usar estimulam positivamente o uso dos mesmos.  
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Nielsen (1999) afirma que o tempo de resposta (carregamento) das páginas da 

Internet pode causar impactos na usabilidade, afetando os usuários de Internet de dois modos 

possivelmente relacionados: 1) com a demora no carregamento das páginas, a atenção de 

usuários não permanecerá focalizada na tarefa de recuperação de informação e os usuários 

podem dividir sua atenção entre esta tarefa e outras tarefas relacionadas ou não com o 

computador; 2) os usuários podem se frustrar com demoras imprevisíveis e podem abandonar 

a tarefa de recuperação de informação, abandonando a Internet. 

 

Esta dissertação levanta e quantifica os fatores relevantes na escolha dos canais de 

venda no varejo eletrônico no Brasil, sendo que o levantamento destes fatores relevantes foi 

feito através do referencial teórico existente sobre o assunto, seguido de levantamento 

qualitativo e quantitativo com compradores de livros via lojas de varejo eletrônico.  

 

No primeiro capítulo desta dissertação o tema foi abordado, discutindo-se o 

comércio eletrônico no Brasil e no mundo e os atributos relevantes para o comércio 

eletrônico, seguido pela avaliação da relevância do tema, da definição do problema de 

pesquisa e dos objetivos da dissertação.  

 

No segundo capítulo, referencial teórico, discute-se o processo de decisão de 

compra e o composto de marketing – produto, preço, praça e promoção, avalia-se o contexto 

do varejo e do comércio eletrônico e discute-se os influenciadores do processo de compra. 

Neste capítulo já despontam atributos de decisão de escolha do canal de venda, que deverão 

ser complementados pela pesquisa qualitativa. 
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No terceiro capítulo, metodológico, as metodologias de pesquisa qualitativa e 

quantitativa são abordadas, seleciona-se e operacionaliza-se os atributos relevantes para o 

estudo quantitativo, o modelo teórico é apresentado, discute-se o método de análise conjunta e 

apresenta-se o pré-teste do questionário, seguido da coleta e tratamento dos dados. 

 

No quarto capítulo, os resultados são analisados e o modelo final é apresentado. 

 

Por fim, no quinto capítulo, as conclusões são apresentadas e discute-se as 

contribuições da pesquisa, implicações gerenciais, limitações e sugestões para pesquisas 

futuras. 

 

 

1.2. Justificativa do Tema 

 

Existem hoje diversos estudos sobre atributos de escolha de produtos, canais de 

venda e precificação em comércio eletrônico como os realizados por Talaga e Tucci (2001), 

Hernandez (2003), Aggarwal e Vaidyanathan (2003), Verma e Varma (2003) e Kung et al. 

(2002), mas o tema ainda é bastante controverso e existe uma grande dispersão de 

informações, o que faz com que ainda sejam necessárias várias contribuições para um melhor 

entendimento do assunto, que é a proposta deste estudo. 

 

Estudar este tema no mercado brasileiro pode propiciar ainda, a oportunidade de 

verificar semelhanças e diferenças entre os atributos relevantes na decisão de compra em 

comércio eletrônico no Brasil com relação a outros países. 
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Para a realização do estudo foi escolhido o comércio eletrônico de livros no 

Brasil, em que os participantes do estudo na fase qualitativa indicaram quais são os fatores 

relevantes na escolha de um canal de comércio eletrônico. Em seguida, os participantes da 

fase quantitativa responderam um questionário para avaliação dos atributos identificados na 

fase anterior como relevantes para a escolha deste canal, somados aos atributos relevantes 

identificados na revisão da teoria sobre o assunto; considerando a situação de compra via 

comércio eletrônico de um determinado livro. 

 

A escolha deste setor de varejo eletrônico brasileiro – livros e a abordagem 

adotada propiciam algumas vantagens para a quantificação dos atributos, tais como: 1) ao 

especificar um título específico de livro a ser avaliado, o mesmo se torna um produto mais 

claramente definido para o consumidor, 2) esta definição mais clara do produto colabora para 

minimizar outras variáveis de produto como marca, embalagem e garantia, 3) esta definição 

também possibilita maior foco nas variáveis de escolha do canal e, 4) é mais fácil obter 

consumidores experientes na compra de livros via comércio eletrônico. Abordagem 

semelhante foi adotada por Talaga e Tucci (2001). 

 

A escolha do setor de venda de livros via comércio eletrônico é reforçada pelos 

dados relativos aos tipos de produtos mais comercializados via Internet no Brasil, conforme  

e-Bit (apud E-Commerce, 2004), apresentados na Tabela 1. 
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TABELA 1 - Participação de Venda dos Produtos Via Comércio Eletrônico no Brasil (1º 

Trimestre de 2003 e 2004) 

Fonte: e-Bit (2004) 

 

Após justificar a escolha do tema baseado nos dados do setor de comércio 

eletrônico, é importante acrescentar um panorama sobre o perfil dos compradores brasileiros 

deste segmento. 

 

Segundo pesquisa de mercado da empresa e-bit (apud Câmara Brasileira de 

Comércio Eletrônico, 2004), já existem hoje mais de 2,6 milhões de brasileiros que fizeram 

pelo menos uma compra via Internet. Apesar do volume expressivo, ainda parece ser muito 

pouco para o potencial do canal no Brasil, levando-se em conta que hoje já existem cerca de 

11 milhões de internautas ativos no Brasil.  

 

Produto 2003 2004

CDs e DVDs 32,0% 26,0%

Livros e Revistas 26,0% 24,0%

Informática 4,7% 6,0%

Saúde e Beleza 3,3% 7,2%

Telefonia Celular 1,7% 3,3%

DVD Player 1,6% 1,9%

Flores 1,4% 1,7%

Palm e Acessórios 0,5% 0,9%

Outros 28,8% 29,0%

Total 100,0% 100,0%
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De acordo com os dados da pesquisa, a renda média familiar do consumidor de 

comércio eletrônico é de R$3.900,00 e se divide da seguinte maneira: cerca de 37% tem renda 

familiar entre R$3.000,00 e R$8.000,00. Já a parcela com renda entre R$1.000,00 e 

R$3.000,00 também tem uma grande participação no mercado, representando cerca de 31%. 

Outros 5% têm renda familiar menor que R$1.000; já 9% ganham mais de R$8.000 e 19% 

preferem não dizer. A parcela compreendida entre os 25 e 49 anos de idade é maioria entre os 

consumidores das lojas virtuais, sendo 71% da população que realiza compras pela Internet. 

Apenas 1% dos consumidores têm até 17 anos e 12% têm entre 18 e 24 anos. Outros 12% têm 

de 50 a 64 anos e apenas 1% têm mais de 65 anos. 2% preferiram não responder. Quando 

estimada a idade média do consumidor das lojas virtuais encontra-se um número entre 34 e 35 

anos. 

 

A maioria tem pelo menos nível superior completo (57%), sendo que 21% 

possuem também uma pós-graduação. Os homens têm um maior hábito de comprar pela 

Internet. Em média 60% das pessoas que costumam comprar pela rede são do sexo masculino, 

contra 40% do sexo feminino. 

 

 

1.3. Problema de Pesquisa 

 

1.3.1. Problema Geral de Pesquisa 

 

A pergunta que se pretende responder neste trabalho diz respeito a qual é a 

importância relativa dos principais atributos na escolha do canal de venda via comércio 

eletrônico por consumidores.  
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1.3.2. Questões de Pesquisa 

 

Quais são os principais atributos para os consumidores na escolha do canal de 

venda em comércio eletrônico? Esta é a primeira questão deste estudo: realizar o 

levantamento destes atributos.   

 

Qual a importância dos atributos preço, confiança no canal de distribuição, marca  

e a usabilidade dos sites neste processo de escolha de canais de venda em comércio 

eletrônico? Esta é a segunda questão de pesquisa: avaliar a importância relativa de atributos 

identificados na literatura sobre o tema. 

 

 Quais outros atributos podem ser relevantes para este processo de escolha? Esta é 

uma terceira questão de pesquisa, pois além dos atributos identificados no referencial teórico 

sobre o tema, foram levantados quais atributos são relevantes para os compradores via 

comércio eletrônico através de pesquisa qualitativa. 

 

Qual a importância relativa de cada um destes atributos identificados como 

relevantes? Esta é a quarta e mais importante questão de pesquisa. Definido o conjunto de 

atributos relevantes, a importância relativa de cada um destes atributos foi determinada 

através de pesquisa quantitativa com consumidores de produtos via comércio eletrônico. 
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1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivos Gerais 

 

O objetivo geral desta dissertação é levantar os atributos relevantes para os 

consumidores na escolha do canal de venda de comércio eletrônico, através de pesquisa 

exploratória com compradores de livros.  

 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

Além dos atributos a serem levantados na pesquisa qualitativa, somam-se os 

atributos definidos claramente na literatura sobre o tema, sendo um deles a relevância do 

atributo preço para o processo de escolha do canal de venda por consumidores no comércio 

eletrônico; outro atributo a confiança no canal de distribuição neste mesmo processo e, por 

fim, a usabilidade do portal de comércio eletrônico. 

 

Uma vez identificados os atributos relevantes, através da revisão da teoria sobre o 

assunto e dos resultados da fase exploratória, será realizada uma pesquisa quantitativa a fim 

de determinar a importância relativa dos atributos preço, confiança no canal de distribuição, 

usabilidade e dos demais atributos levantados na etapa qualitativa, para os compradores de 

livros via comércio eletrônico no Brasil.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1 Processo de Tomada de Decisão de Compra 

 

Para entender porque o consumidor compra certo produto e não outro é preciso 

entender o comportamento do consumidor, seus pensamentos, sentimentos, ações e as 

influências que determinam as mudanças neste comportamento (Churchill e Peter, 2003). 

 

Kotler (1998) afirma que o consumidor passa por cinco estágios em um processo 

de compra típico: 1 – reconhecimento do problema, 2 – busca de informações, 3 – avaliação 

de alternativas, 4 – decisão de compra e 5 – comportamento pós-compra; começando antes da 

compra real e tendo conseqüências posteriores. 

 

Segundo Churchill e Peter (2003) o processo de compra do consumidor, de forma 

semelhante a Kotler (1998), envolve cinco etapas: reconhecimento da necessidade, busca de 

informações, avaliação das alternativas, decisão de compra e avaliação das compras. 

 

Em relação à decisão de compra, Schiffman e Kanuk (2000) estabelecem o 

conceito como a “escolha de uma opção entre duas ou mais alternativas”, o que, em outras 

palavras, estabelece que para uma pessoa tomar uma decisão de compra é preciso que mais de 

uma alternativa de compra esteja disponível. 
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Para Churchill e Peter (2003), a decisão da compra reside na decisão sobre 

comprar ou não, o que, onde, quando e como pagar; e o modo como o consumidor decide a 

compra depende, em parte, da importância da compra, sendo em geral mais formal e 

demorado quando existe uma das seguintes condições: 

. A compra é importante para o consumidor; 

. O preço é muito alto; 

. O produto tem características complexas ou novas; 

. Há muitas opções de marcas. 

 

Para produtos mais simples, conhecidos e baratos, os consumidores não se 

envolvem demais com a compra e a decisão de compra é rotineira, envolvendo a consideração 

de uma ou poucas marcas , a comparação entre as mesmas  com relação a poucas 

características (como preço, cor ou tempo de entrega) e minimização dos custos de compra 

(Churchill e Peter, 2003).   

 

Diferentes variáveis afetam a escolha do consumidor e o processo que ele ou ela 

usa para chegar a esta decisão. Churchill e Peter (2003) sugerem três diferentes categorias de 

influências: sociais, de marketing e situacionais; conforme mostrado na Figura 4. 
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Influências Sociais  Influências de 
Marketing  Influências Situacionais 

• Cultura  • Produto  • Ambiente Físico 

• Subcultura  • Preço  • Ambiente Social 

• Classe Social  • Praça (Distribuição)  • Tempo 

• Grupos de Referência  • Promoção  • Tarefa 

• Família    • Condições Momentâneas 

Processos de Compra do Consumidor 

 

FIGURA 4 – Influências Sobre o Comportamento do Consumidor 

Fonte: Churchill e Peter (2003) 

 

Pereira (2002) diz que dentro de seu processo de compra, os consumidores 

tipicamente identificam um grupo de lojas que eles elegem ao fazerem suas compras, sendo 

assim, um dos objetivos do varejista é não somente fazer parte deste grupo, mas também 

tornar-se a alternativa preferida do seu segmento. Desta forma o varejista deve analisar o 

conjunto de atributos usados pelos consumidores e fazer sua escolha. 
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2.2 O Composto de Marketing - 4P’s 

 

Para Kotler (1998), o composto de marketing é o conjunto de ferramentas que a 

empresa usa para atingir seus objetivos de marketing no mercado-alvo. Churchill e Peter 

(2003), de forma semelhante, afirmam que o composto de marketing são as ferramentas 

estratégicas que uma empresa usa para criar valor para os clientes e alcançar os objetivos 

organizacionais.  

 

McCarthy (1996) estabeleceu uma classificação que se popularizou como os 4P’s: 

produto, preço, praça (distribuição) e promoção. 

 

A estrutura dos 4P’s requer que sejam tomadas decisões a respeito do produto, 

preço, distribuição e promoção; mas segundo Kotler (1998) nem todas as variáveis do 

composto de marketing poder ser ajustadas ou alteradas no curto prazo. De forma geral, as 

empresas podem mudar rapidamente o preço, o tamanho da força de vendas e as despesas 

com propaganda. Por outro lado, desenvolver novos produtos e modificar os canais de 

distribuição são atividades que demandam períodos de tempo mais longos. 

 

Para Churchill e Peter (2003), os 4 P’s apresentam a definição evidenciada no 

Quadro 1. 
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Produto 
 

 
Algo a ser oferecido por profissionais de marketing para clientes com propósito 
de troca. 

Preço 
 

 
A quantidade de dinheiro ou outros recursos que deve ser dada em troca de 
produtos e serviços. 

Praça 
 

 
Os canais de distribuição usados para levar os produtos e serviços ao mercado. 

Promoção 
 

 
Os meios pessoais e impessoais usados para informar, convencer e lembrar os 
clientes sobre produtos e serviços. 

 

QUADRO 1 – Os Quatro P’s 

Fonte: Churchill e Peter (2003) 

 

Kotler (1998) afirma ainda que os 4P’s representam a visão dos vendedores – 

empresa em relação às ferramentas de marketing disponíveis para influenciar os compradores. 

Pelo ponto de vista do comprador – consumidor, cada ferramenta de marketing é planejada 

para entregar valor a quem compra. Nesta linha, Lautenborn (1990) propõe que para os 4 P’s 

dos vendedores existe a correspondência dos 4 C’s dos consumidores; conforme mostrado no 

Quadro 2. 
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4 P’s 4 C’s 

Produto Necessidades e desejos do consumidor 

Preço Custo para o consumidor 

Praça (Distribuição) Conveniência 

Promoção Comunicação 

 

QUADRO 2 – Quatro P’s e Quatro C’s 

Fonte: Lautenborn (1990) 

 

Os 4P’s de marketing serão apresentados em seguida, pois são variáveis 

manipuladas pelas empresas no intuito de obter a máxima eficácia no atingimento de seus 

objetivos, o que tem relação direta com os objetivos desta dissertação. 

 

 

2.2.1 Produto 

 

Das quatro variáveis do Mix de Marketing, produto é considerada a mais crítica 

no processo decisório, dado que um produto, sob a ótica de marketing inclui também marcas, 

embalagens, serviços aos clientes e outras características que acrescentem valor para os 

clientes. Desta forma, produtos podem ser vendidos para consumidores  ou organizações e 

podem ser tangíveis (bens) ou intangíveis (serviços).  Do produto, decorrem as respectivas 

decisões de preço, distribuição e comunicação (Churchill e Peter, 2003). 



 29

 

Para Kotler (1998), o produto é a ferramenta mais básica do composto de 

marketing, incluindo qualidade, design, características, marca e embalagem. 

 

Produtos de consumo, como livros, podem ser classificados segundo algumas 

categorias básicas (Churchill e Peter, 2003), mostradas no Quadro 3. 

 

Categoria Tipo de Decisão de 
Compra Preço Promoção Distribuição 

Conveniência 

Tomada de decisão 
rotineira; baixo 

envolvimento; pouco 
tempo de decisão; 

pouca busca de 
informações. 

Relativamente 
baixo. 

Mídia de 
massa. Ampla. 

Compra 
Comparada 

Tomada de decisão 
limitada; 

envolvimento 
moderado; 

Mais tempo de 
decisão; mais busca de 

informações. 

Moderado. 

Mídia de 
massa; alguma 

ênfase em 
vendas 

pessoais. 

Seletiva. 

Especialidade 

Tomada de decisão 
extensiva; alto 

envolvimento; tempo 
de decisão longo; 
Busca de muitas 

informações. 

Relativamente 
caro. 

Mídia de 
massa; mais 
ênfase em 

vendas 
pessoais. 

Exclusiva. 

 

QUADRO 3 – Categorias Básicas de Produtos de Consumo 

Fonte: Churchill e Peter (2003) 
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2.2.2 Preço 

 

Preço é a quantidade de dinheiro, bens ou serviços que deve ser trocada para 

adquirir a propriedade ou uso de um produto (Churchill e Peter, 2003). Segundo Kotler 

(1998), o preço é a quantidade de dinheiro que os consumidores pagam pelo produto, 

influenciando no composto de marketing, interferindo na realização ou não da compra, na 

quantidade de produto que será comprada e na lucratividade da comercialização. 

 

De forma geral, a formação de preço tem como objetivos: dar suporte ao 

posicionamento do produto, otimizar a relação lucro e quantidade vendida, permitir a 

competitividade da organização - uma vez que o preço intervém na participação de mercado 

da empresa e em sua sobrevivência e, finalmente, garantir a adequação a um padrão de 

responsabilidade social (Churchill e Peter, 2003). 

 

Segundo Kotler (1999), as formas mais empregadas para determinação do preço 

são baseadas em custos ou em valor. A definição de preço fundamentada em custo é aquela na 

qual o seu cálculo é feito com base nos custos de produção, promoção e comercialização do 

produto, acrescidos de uma margem fixa de lucro. Para o caso da definição de preço baseada 

em valor, o preço deve considerar o comportamento do consumidor e do concorrente, sendo, 

então, resultado daquilo que o mercado está disposto a pagar. 

 

Kotler (1999) afirma ainda que estas abordagens são complementares, dado que se 

o preço for calculado apenas com base nos custos, pode não haver demanda para o produto 

que justifique a sua produção ou pode-se ter perdas financeiras no caso em que o preço seja 

fixado abaixo ou acima do mercado. Por outro lado, se for considerado apenas o valor que o 
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mercado estiver disposto a pagar, este pode não ser suficiente para cobrir os custos ou gerar 

uma margem de lucro adequada para a organização. 

 

Segundo Churchill e Peter (2003), o preço pode ser também usado pelos 

consumidores como uma forma de avaliação da qualidade do produto. Geralmente, preços 

altos estão associados a alta qualidade e, à medida que o preço cai, o consumidor atribui parte 

desta queda a uma diminuição na qualidade do produto. 

 

Uma visão complementar às proposições de Churchill e Peter (2003) e Kotler 

(1998), com relação ao composto de marketing, é a oferecida por Nagle e Holden (2002), 

estabelecendo que o produto, a promoção e a praça são elementos pelos quais as empresas 

procuram criar valor e, o quarto elemento – o preço, é a tentativa das empresas de procurar 

capturar valor. 

 

 

2.2.3 Praça 

 

Distribuir bens e serviços envolve levar os produtos até os clientes de forma 

eficiente e eficaz. As empresas devem tornar os produtos disponíveis para os clientes, quando 

e onde eles querem comprá-los, a fim de criar trocas que ofereçam Valor (Churchill e Peter, 

2003). 

 

Para Kotler (1998), cada empresa deve decidir como tornar suas mercadorias 

disponíveis ao mercado-alvo, escolhendo entre vender diretamente ao consumidor ou 

comercializar seus produtos através de distribuidores ou intermediários. Desta forma, as 
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empresas administram seus canais de distribuição, que consistem no conjunto de organizações 

interdependentes envolvidas no processo de tornar um produto disponível para uso ou 

consumo, segundo a conveniência dos clientes. 

 

Os canais de distribuição podem ser organizados de várias maneiras: (i) nos canais 

diretos, os produtos movem-se diretamente do produtor para o usuário final e (ii) outros 

canais são indiretos, incluindo agentes, atacadistas e varejistas - revendedores.  Os 

revendedores em um canal de distribuição – intermediários, em certas situações tornam o 

processo de troca mais eficiente para os fabricantes e compradores. Mesmo considerando que 

estes revendedores acrescentam sua margem de lucro ao produto, o valor agregado para o 

cliente tende a aumentar, devido à redução do tempo de compra e de entrega, e do custo de 

deslocamento, segundo Churchill e Peter (2003). 

 

Administrar os canais de distribuição com eficiência é essencial para o sucesso de 

um produto e para obter sucesso nesta atividade as empresas devem selecionar o canal com 

base em: (i) características dos clientes, que determinam qual canal de distribuição é mais 

conveniente e propicia maior valor, (ii) características do produto, considerando 

principalmente sua complexidade e durabilidade, (iii) características dos intermediários, onde 

devem ser analisados critérios, como vendas, histórico de lucro, tipo de clientela e produtos 

com que eles trabalham; (iv) características dos concorrentes, tais como seus pontos fortes e 

fracos; (v) características ambientais das mais diversas; e (vi) características organizacionais, 

como o tamanho de uma organização, sua posição no setor, seus objetivos e estratégias. O 

canal deve oferecer, ainda, o nível desejado de cobertura de mercado (distribuição intensiva, 

seletiva ou exclusiva) de forma eficiente (Churchill e Peter, 2003). 
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2.2.4 Promoção 

 

Promoção engloba todas as atividades desempenhadas pela empresa para 

comunicar e promover seus produtos ao mercado-alvo, desenvolvendo programas de 

promoção e comunicação, que consistem em propaganda, promoção de vendas, relações 

públicas, marketing direto e on-line (Kotler, 1998). 

 

Para Churchill e Peter (2003), através da comunicação de marketing, as 

organizações buscam informar seu público-alvo, influenciando suas atitudes e comportamento 

de compras. Se for realizada de forma eficaz, tem a capacidade de aumentar as vendas e 

lucros, ajudando a atingir outros objetivos como: tornar a organização e seus produtos 

conhecidos pelas pessoas, formar imagens positivas, identificar potenciais clientes, formar 

relações com o canal de distribuição e reter clientes. 

 

Para Kotler (1998), o composto de comunicação de marketing – composto 

promocional – consiste em cinco importantes modos de comunicação: (i) propaganda – 

qualquer forma paga de apresentação impessoal e de promoção de idéias ou serviços por um 

patrocinador identificado; (ii) promoção de vendas – incentivos de curto prazo para encorajar 

a experimentação ou compra de um produto ou serviço; (iii) relações públicas e publicidade – 

variedade de programas preparados para promover e proteger a imagem de uma empresa ou 

de seus produtos individuais; (iv) venda pessoal – interação face a face com um ou mais 

compradores em potencial com o propósito de realizar apresentações, fornecer informações, 

responder a dúvidas e tirar pedidos de compra; e (v) marketing direto – uso de correio, 

telefone, fax, e-mail e outras ferramentas de contato impessoal para comunicar ou solicitar 

resposta direta de consumidores ativos e em potencial. 
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Churchill e Peter (2003) adotam uma definição semelhante (propaganda, venda 

pessoal, promoção de vendas e publicidade) à proposta por Kotler (1998) e adicionam que  

atualmente muitas organizações combinam estes fatores em comunicação integrada de 

marketing, articulando os elementos do composto de comunicação com o objetivo de obter 

clareza, consistência com o total do composto de marketing e maior impacto. 

 

Para Kotler (1998), antes dos compradores adquirirem o produto, precisam ter 

conhecimento de que exatamente consiste este produto, como ele é capaz de proporcionar 

valor e onde pode ser encontrado. Neste sentido, a propaganda é a veiculação de um anúncio 

persuasivo nos meios de comunicação, por um certo período, em espaços pagos ou doados. 

Ao decidir como a propaganda se encaixa no composto de comunicação, as empresas devem 

considerar questões como qual mídia (meio) utilizar e quais mensagens (conteúdo) enviar, 

selecionando o método que comunicará suas mensagens com mais eficiência e eficácia. 

 

Churchill e Peter (2003) afirmam que a venda pessoal envolve a interação com o 

Cliente e é feita por qualquer veículo que permita interação direta e pessoal entre vendedor e 

comprador, garantindo um feedback imediato e permitindo que o vendedor interprete as 

necessidades e expectativas do cliente; geralmente tendo um custo maior, por oferecer um 

atendimento individualizado. 

 

A publicidade, para Churchill e Peter (2003) é a comunicação, vista como não 

paga, de informações sobre a empresa ou produtos, geralmente através de alguma mídia. Suas 

formas mais comuns são reportagens da imprensa sobre novos produtos e matérias sobre o 

sucesso de algumas empresas. O lado negativo deste tipo de comunicação é que as empresas 
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possuem pouco ou nenhum controle sobre o que é divulgado e o tipo de público recebe a 

informação. 

 

 

2.3 Varejo e Comércio Eletrônico 

 

Para Churchill e Peter (2003), um varejista é um intermediário que vende 

basicamente para consumidores finais, que cria valor para os atacadistas e fabricantes, 

fornecendo uma maneira eficiente de disponibilizar os produtos para os consumidores; além 

de coletar e compartilhar informações sobre o comportamento dos consumidores, assumir 

riscos e prover uma forma eficiente de distribuição física dos produtos. E pela ótica do 

consumidor final, o varejista cria valor por colocar os produtos à disposição em locais e 

horários convenientes, facilitando a compra e tornando o hábito de comprar mais agradável. 

 

O varejo, segundo Kotler (1998), inclui todas as formas de atividades envolvidas 

na venda de bens ou serviços diretamente a consumidores finais para uso pessoal e não-

empresarial. Ou seja, varejo ou loja de varejo é qualquer empresa cujo principal volume de 

vendas decorra do fornecimento individual ou em pequenos lotes. 

 

Dunne e Lusch (apud Costa, 2002) definem varejo como sendo as atividades 

necessárias para colocar a mercadoria de qualquer procedência nas mãos do consumidor e 

para prestar serviços para este. Segundo Costa (2002), percebe-se que a atividade varejista 

busca por aproximar fabricantes e consumidores, por meio de transações comerciais. 
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Churchill e Peter (2003) classificam as atividades varejistas em duas categorias 

principais: varejistas com loja e varejistas sem loja. No primeiro caso as transações são 

realizadas em um ambiente físico definido, existindo três tipos principais de lojas: 

especializadas, de produtos em massa e de conveniência. No varejo sem loja estão inclusos as 

máquinas de venda e o marketing direto, sendo que este último engloba as atividades de 

venda direta, mala direta (inclusive catálogos), telemarketing, anúncio com resposta imediata 

e o marketing on-line.  

 

Kotler (1998) estabelece uma classificação semelhante e, da mesma forma que 

Churchill e Peter (2003), ressalta o forte crescimento do varejo sem loja nos últimos anos, 

com destaque para o comércio eletrônico, por seu enorme crescimento. 

 

Os varejistas, segundo Churchill e Peter (2003), necessitam tomar várias decisões 

com relação a estratégia de marketing, conforme mostrado no Quadro 4. 

 

Produto 
Quais produtos e serviços devem ser oferecidos? Quais 
serviços adicionais devem ser disponibilizados para os 

consumidores? 

Preço 
Qual a margem de lucro a ser adotada? Promoções? 

Compras antecipadas? 

Praça (Distribuição) 
Varejo com loja e/ou varejo sem loja? Onde localizar lojas, 

máquinas de venda e centros de distribuição? 

Promoção 
Promoções de produtos? Promoções para as lojas? 

 

Marca (Imagem) 
Como construir uma imagem positiva? Para o ambiente da 

loja? Para o site? Para o catálogo? Para o atendimento? 

 

QUADRO 4 – Decisões Estratégicas de Marketing para Varejistas 

Fonte: Churchill e Peter (2003) 
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As principais tendências que afetam o varejo incluem mudanças nos tipos de 

varejistas, inovações tecnológicas e os efeitos da globalização. Os analistas de varejo 

acreditam que os consumidores continuarão a fazer negócios com varejistas que, de um modo 

ou de outro, criarem valor superior. Neste cenário, a informática permite aos varejistas coletar 

e compartilhar informações cruciais que ajudam a levar mais eficazmente os produtos até os 

consumidores, além de aumentar a conveniência das compras para os consumidores e ajudar 

os varejistas a direcionar melhor suas comunicações. A globalização, por sua vez, oferece 

oportunidade para os varejistas expandirem suas operações para mercados menos saturados e 

com maior potencial de crescimento (Churchill e Peter, 2003). 

 

Nesta mesma linha, Kotler (1998) afirma que os canais on-line representam a 

evolução mais recente do marketing direto, tendo se tornado populares devido a três 

importantes benefícios da compra on-line para compradores potenciais. 

 

O primeiro deles é a conveniência, dado que os consumidores podem adquirir 

produtos 24 horas por dia, não importando onde estejam, não tendo de enfrentar 

congestionamentos de tráfego, busca por estacionamento ou caminhar por várias ruas para 

encontrar ou examinar produtos. O segundo benefício é a informação, pois os consumidores 

podem encontrar farta informação comparativa sobre empresas, produtos e concorrentes, sem 

sair de casa e do escritório; tendo a oportunidade de focar critérios objetivos de escolha como 

preço, qualidade, desempenho e disponibilidade. Finalmente, o terceiro benefício é a menor 

exposição a vendedores e a fatores emocionais, em virtude de os consumidores poderem 

contornar a persuasão de vendedores ou evitar a influência de fatores emocionais, através dos 

serviços on-line. 
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Kotler (1998) destaca ainda as vantagens que os serviços on-line oferecem para as 

empresas: (i) adaptações rápidas às condições de mercado – as empresas de comércio 

eletrônico podem acrescentar produtos, alterar preços e descrições na sua oferta on-line; (ii) 

custos menores – as empresas de comércio eletrônico evitam despesas de manutenção de uma 

loja e custos de aluguel, seguro e instalações, além da possibilidade de produzir catálogos 

digitais com custos inferiores aos tradicionais; (iii) desenvolvimento de relacionamento com o 

cliente - as empresas de comércio eletrônico podem interagir muito mais com seus clientes do 

que as tradicionais, através de relatórios, newsleters e demonstrações gratuitas de softwares; 

(iv) tamanho da audiência - as empresas de comércio eletrônico têm a capacidade de saber 

quantas pessoas – endereços eletrônicos – visitaram seus sites e identificar as páginas mais 

consultadas, ajudando a melhorar suas ofertas e anúncios. 

 

Churchill e Peter (2003), afirmam que no comércio eletrônico, os consumidores 

podem utilizar um modem para fazer pedidos de compras e pagar pelo cartão de crédito, sendo 

que este tipo de marketing tende a crescer à medida que mais consumidores se sintam à 

vontade para comprar dessa maneira, dado que a transmissão de números de cartões de crédito 

ou a transferência de outro tipo de fundos, antes um problema que preocupava o consumidor, 

estão se tornando cada vez mais seguras. 
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2.4 Influenciadores do Processo de Compra em Comércio Eletrônico  

 

2.4.1 Preço 

 

A literatura sobre comércio eletrônico sugere que a possibilidade de busca de 

informações e comparação de preços e produtos na Internet, com baixos custos, levaria os 

consumidores a terem uma maior sensibilidade com relação a preços, tendo como 

conseqüência a prática de preços mais baixos no comércio no mundo virtual, quando 

comparado com o mundo físico, segundo os estudos  de Clay et al. (2001) e Alba et al. 

(1997).  

Usando dados coletados entre agosto 1999 e janeiro 2000, cobrindo o preço fixado 

para 399 livros por 32 livrarias on-line nos Estados Unidos, Clay et al. (2001) examinam a 

estratégia de precificação destes varejistas, concluindo que mais competição conduz a preços 

mais baixos e a uma menor dispersão de preço. Além disto, os autores também observam que 

os artigos mais extensamente anunciados tiveram também os preços mais baixos. 

 

Alba et al. (1997) examinaram as implicações de compra via comércio eletrônico 

para consumidores, varejistas, e fabricantes; assumindo que os desenvolvimentos tecnológicos 

mais atuais oferecerão aos consumidores oportunidades inigualáveis de localizar e comparar 

ofertas de produto. 

 

A maior disponibilidade de informação em relação às características e preços dos 

produtos, aliada a uma maior variedade de produtos para a escolha, deve gerar uma tendência 

de declínio de preços ou uma busca de diferenciação no produto, principalmente através dos 

serviços agregados (Smith et. al., 1999). 
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Para Hernandez (2003), o rápido desenvolvimento da Internet como um canal de 

distribuição despertou um grande interesse em investigar o comportamento dos consumidores 

que compram on-line e, neste sentido, alguns autores sugeriram que os consumidores tendem 

a ser mais sensíveis ao preço quando compram pela Internet, o que poderia ser explicado pelo 

baixo custo de busca de informação on-line e do aumentada competição de preço via Internet. 

 

Nagle e Holden (2002) discordam destas proposições enumerando quatro 

argumentos de encontro a esta hipotética sensibilidade aumentada à preço na Internet:  (i) os 

consumidores têm menos certeza sobre as características do produto a ser comprado, 

tornando-os menos dispostos a pagar preços mais baixos por alternativas de compra 

desconhecidas; (ii) os consumidores têm menos certeza a respeito da legitimidade do 

varejista, tornando-os mais dispostos a pagar um prêmio para lidar com comerciantes mais 

respeitáveis e com maior legitimidade; (iii) os compradores on-line têm maior renda, que é 

um traço associado geralmente com consumidores menos sensíveis à preço; (iv) pesquisas 

anteriores demonstraram que os compradores on-line usam a Internet em busca de 

conveniência e não de preços mais baixos. 

 

Considerando-se que os autores que levantaram as hipóteses sobre esta 

sensibilidade aumentada à preço na Internet não chegaram a um acordo sobre as situações em 

que este fenômeno é mais provável de ocorrer e, através das citações acima, pode-se concluir 

que apesar do clamor de que a Internet aumentaria a sensibilidade do consumidor on-line à 

preço, as pesquisas até a data não puderam demonstrar isto (Hernandez, 2003).  
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2.4.2 Confiança 

 

Dando prosseguimento a esta discussão sobre os elementos influenciadores do 

processo de compra on-line, se destaca a questão da confiança como uma barreira para o 

comércio eletrônico, conforme Hernandez (2003), que afirma existir uma abundância de 

evidência empírica sugerindo que uma das barreiras principais ao desenvolvimento do 

comércio eletrônico é a falta da confiança que existe entre varejistas e consumidores 

eletrônicos e que a confiança deve ser um dos componentes mais importantes de um programa 

de marketing eficaz para Internet, fazendo referência aos artigos de Gupta & Chatterjee 

(1997), Hoffman et al. (1998), Jarvenpaa & Todd (1997) e Urban et al. (2000). 

 

Em seu estudo, Urban et al. (2000) afirmam que os consumidores tomam decisões 

da compra via Internet na base da confiança, sendo que a ‘quantidade de confiança’ que um 

site necessita passar para o consumidor, depende da natureza (categoria) dos produtos, da 

pressão competitiva dos novos intermediários da informação da habilidade de inovação do 

site.  Neste sentido, os fatores chave para construir a confiança de um site são: (i) maximizar 

as pistas (dicas, sugestões, etc.) que constroem a confiança no site; (ii) usar a tecnologia do 

consultor virtual, a fim de ganhar a confiança e a credibilidade do cliente; (iii) fornecer 

informação completa e sem viés; (iv) incluir produtos competitivos e; (v) manter as promessas 

feitas ao consumidor. 

 

É importante ressaltar que o conceito de confiança abordado pela visão do 

marketing está freqüentemente baseado na definição de Giffin (1997), onde um 

comportamento de confiança ocorre quando uma pessoa: (i) confia em outra; (ii) arrisca algo 

do valor e; (iii) tenta alcançar um objetivo desejado. 
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A confiança pode ter sua importância aumentada em mercados eletrônicos por 

causa da separação espacial (física) e temporal entre os compradores e os vendedores, 

inerentes ao comércio eletrônico (Brynjolfsson e Smith, 2000). 

 

 

2.4.3 Marca 

 

Alguns estudos sobre precificação de produtos para oferta em comércio eletrônico 

levantam algumas outras variáveis de influência no processo de compra on-line. 

 

Kung et al. (2002), afirmam que mesmo entre os consumidores que utilizam 

ferramentas de busca e comparação de preços de produtos em oferta on-line, que devem ser os 

compradores mais sensíveis a preço, a marca do varejista parece indicar um sinal de qualidade 

de serviços e os consumidores se propõem a pagar mais por um livro destes varejistas 

(livrarias on-line). Os autores citam, ainda neste estudo com relação à compra de livros on-

line, que a marca do varejista é um determinante importante da escolha do consumidor. 

 

Considerando ainda o aspecto da marca do varejista, Kung et al. (2002) afirmam 

ainda que estudos anteriores apontam que devido a preocupações com segurança (confiança), 

compradores on-line tendem a ter lealdade de marca para com certos sites onde tiveram 

experiências anteriores positivas, sendo que este comportamento possibilita aos varejistas 

aumentar seus preços. 

 

Para Latcovich e Smith (2001), desenvolver reputação de marca e obter preços de 

venda mais altos (premium) pelos produtos é a mesma estratégia existente no mundo real (não 
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virtual). Em seu estudo, os autores concluem que quando houver menos atrito em muitas 

dimensões da competição na Internet, marca, visibilidade e confiança permanecem como 

fontes importantes da diferenciação entre varejistas na Internet. 

 

Brynjolfsson e Smith (2001) afirmam que os consumidores usam a marca como 

um proxy para a credibilidade do varejista em aspectos não-contratuais do produto e prestação 

de serviços, tal como a confiabilidade do transporte. 

 

 

2.4.4 Usabilidade 

 

Considerando que no comércio eletrônico é inerente ao processo a interação (uso) 

do consumidor com o site de venda dos produtos, esta interação tem sido analisada por 

diversos autores no que tange a usabilidade, a facilidade de uso. 

 

A interface de uma aplicação interativa é de extrema importância para que os 

objetivos desta aplicação sejam atingidos junto ao usuário (Santos, 2000). 

 

Heijden (2001) examina a facilidade de uso, a usabilidade e a satisfação de uso, 

considerando seus impactos na intenção de usar e no uso real dos portais da Internet, com uma 

amostra de usuários reais e não somente estudantes, concluindo que estes fatores influenciam 

diretamente no uso dos portais da Internet. Ou seja, portais com atratividade visual e fáceis de 

usar estimulam positivamente o uso dos mesmos.  
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Delleart e Kahn (1999) descobriram que sites mais lentos podem conduzir (mas 

não necessariamente) para que os consumidores baixem suas avaliações com relação ao 

mesmo. 

 

Nielsen (1999), afirma que o tempo de resposta (carregamento) das páginas da 

Internet pode causar impactos na usabilidade, afetando os usuários de Internet de dois modos 

possivelmente relacionados: 1) com a demora no carregamento das páginas, a atenção de 

usuários não permanecerá focalizada na tarefa de recuperação de informação e os usuários 

podem dividir sua atenção entre esta tarefa e outras tarefas relacionadas ou não com o 

computador; 2) os usuários podem se frustrar com demoras imprevisíveis e podem abandonar 

a tarefa de recuperação de informação, abandonando a Internet. 

 

Enquanto a Internet se tornava uma interface cada vez mais essencial, a pesquisa 

de usabilidade começou a focalizar mais especificamente em estender os princípios básicos da 

usabilidade no ambiente da Internet, Nielsen (2000) estendeu estes princípios para que o 

projeto (design) de sites da Internet inclua: (i) navegação, (ii) tempo de resposta, (iii) 

credibilidade, e (iv) conteúdo.  Isto sugere a navegação fácil de usar, atualização freqüente de 

conteúdo, tempos mínimos de resposta (download), relevância para os usuários, e conteúdo de 

alta qualidade que faz uso também das vantagens únicas do ambiente on-line (Nielsen 1993). 

 

Segundo Roy et al. (2001), é esperado que o varejo eletrônico cresça a taxas 

agressivas em anos futuros, mas uma possível falta de confiança por parte de clientes 

potenciais pode impedir este crescimento. Enquanto as transações pela Internet desenvolvem 

e amadurecem, o sucesso será em grande parte dependente da possibilidade de ganhar e 

manter esta confiança. Os autores sugerem que a qualidade da interface do usuário no site seja 
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um determinante do estabelecimento inicial de confiança, descrevendo um estudo onde 66 

consumidores foram solicitados a executar algumas tarefas predefinidas de compra em umas 

séries de locais com qualidade de interface variada. Como resultado, foi encontrada uma 

relação forte entre qualidade da interface e confiança. 

 

Neste capítulo foi discutido o processo de decisão de compra pelos consumidores, 

em seguida foi abordado o composto de marketing – preço, promoção, praça e produto e, 

finalmente, foram discutidos o varejo e o comércio eletrônico, bem como os fatores 

influenciadores do processo de compra on-line – preço, confiança, marca e usabilidade. Ou 

seja, foram levantados atributos relevantes para a decisão de compra on-line, que serão 

complementados pela pesquisa qualitativa e mensurados na etapa de pesquisa quantitativa; 

apresentadas no próximo capítulo. 
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3. MÉTODO E PROCEDIMENTOS EMPÍRICOS 

 

 

3.1 Apresentação e Definição do Modelo Inicial 

 

O modelo proposto busca explicar a escolha do canal de venda de livros via 

comércio eletrônico por consumidores e a importância relativa de cada um destes atributos 

levantados através da análise do referencial teórico sobre o tema e, também, através de 

pesquisa exploratória. 

 

A Equação 1, abaixo, representa este modelo. 

 

1 * Atributo 1  2 *  Atributo 2 + 3 * Atributo 3 ... n *  Atributo n + Y β β β β ε+ + +=  (1) 

 

Y = Escolha do canal de venda 

β1 até βn = Importância relativa dos atributos identificados na análise do referencial teórico e 

na pesquisa exploratória na escolha do canal de venda 

ε = Erro do modelo 

 

O modelo busca encontrar o fator importância relativa de cada atributo na escolha 

do canal de venda em comércio eletrônico, em que quanto maior o β maior a importância 

(influência) da variável na escolha do canal. 
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3.2 Pesquisa Qualitativa 

 

Neste estudo, os fatores que influenciam a escolha dos canais de venda em 

comércio eletrônico foram obtidos através do referencial teórico apresentado no capítulo 

anterior e, de forma complementar, foram obtidas novas variáveis – ou confirmadas as já 

levantadas no referencial teórico – através de pesquisa qualitativa. 

 

Uma vez que para a adoção do modelo de análise conjunta (será melhor explicado 

adiante) é necessário que todas as variáveis já estejam claramente identificadas, conforme 

destacado por Malhotra (2001), acentua-se a necessidade de utilização de uma pesquisa 

qualitativa que possa indicar que outros atributos são relevantes no processo decisório de 

compra em comércio eletrônico, além dos obtidos pela revisão da teoria sobre o assunto. 

 

 

3.2.1 Pesquisa Qualitativa em Administração e Marketing 

 

Segundo Vieira (apud Vieira e Zouain, 2004:17) pesquisa qualitativa “pode ser 

definida como a que se fundamenta principalmente em análises qualitativas, caracterizando-se 

em princípio pela não utilização de instrumental estatístico na análise de dados”. Alasuutari 

(apud Vieira e Zouain, 2004:17) análise qualitativa é aquela em que “a lógica e a coerência da 

argumentação não são baseadas simplesmente em relações estatísticas entre variáveis, por 

meio das quais certos objetos ou unidades de observação são descritos”. 

 

Liebscher (apud Dias, 2000) diz que o método qualitativo é apropriado quando o 

fenômeno é complexo, de natureza social e não tende à quantificação. Normalmente são 
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usados quando o entendimento do contexto social e cultural é um elemento importante para a 

pesquisa. Para aprender métodos qualitativos é preciso aprender a observar, registrar e 

analisar interações reais entre pessoas e entre pessoas e sistemas.  

 

De acordo com Reneker (apud Dias, 2000) a pesquisa qualitativa é indutiva, isto 

é, o pesquisador desenvolve conceitos, idéias e entendimentos a partir de padrões encontrados 

nos dados, ao invés de coletar dados para comprovar teorias, hipóteses e modelos 

preconcebidos. 

 

Vieira (apud Vieira e Zouain, 2004:18) diz também que “outra importante 

característica da pesquisa qualitativa é que ela geralmente oferece descrições ricas e bem 

fundamentadas, além de explicações sobre processos em contexto locais identificáveis”. 

 

Numa pesquisa qualitativa o trabalho de campo acontece durante todo o processo, 

podendo se dar inclusive durante a elaboração do relatório de pesquisa, onde questões 

adicionais ou novas podem surgir. As análises iniciais são de grande valia, pois servem para 

ajudar a responder ao problema de pesquisa e também para estabelecer novas etapas do 

estudo. 

 

Sobre pesquisa qualitativa em marketing, Ayrosa e Sauerbronn (apud Vieira e 

Zouain, 2004) dizem que o uso é aparentemente mais intenso entre praticantes do que entre 

acadêmicos, uma vez que os praticantes se sentem atraídos pela amplitude de conceitos que 

podem ser explorados de forma relativamente rápida. Segundo os autores isso acontece, 

talvez, porque o relatório final típico de uma pesquisa qualitativa seja mais fácil de ser lido e 

compreendido, já que raramente envolve procedimentos estatísticos e amostrais obscuros. 



 49

Ainda segundo Ayrosa e Sauerbronn (apud Vieira e Zouain, 2004: 186), “no 

entanto, esta aparente simplicidade esconde uma enorme complexidade: o relatório muitas 

vezes mostra fundamentalmente a forma como o pesquisador interpreta o fenômeno social 

observado. Ler um relatório de pesquisa qualitativa, dessa forma, exige confiança no 

pesquisador acima de tudo”. 

 

Malhotra (2001) afirma que o objetivo de uma pesquisa qualitativa exploratória é 

explorar um problema ou uma situação, a fim de fornecer critérios sobre a situação e sua 

compreensão, sendo usada com finalidade de: (i) formular um problema ou defini-lo com 

maior precisão; (ii) identificar cursos alternativos de ação; (iii) desenvolver hipóteses; (iv) 

isolar variáveis relações-chave para exame posterior; (v) obter critérios para desenvolver uma 

abordagem do problema; e (vi) estabelecer prioridades para pesquisas posteriores.   

 

Para Aaker et al. (1997), a pesquisa exploratória deve ser usada quando se busca 

um entendimento sobre a natureza geral de um problema e as possíveis hipóteses alternativas 

e as variáveis relevantes que necessitam ser consideradas, sendo aplicável quando existe 

pouco conhecimento prévio do objeto do estudo para se prosseguir com o projeto de pesquisa. 

 

Desta forma, a pesquisa exploratória foi adotada nesta dissertação com o objetivo 

de fornecer um conhecimento maior sobre o tema, colaborando com a identificação dos 

pontos que precisavam ser explorados. 
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3.3. Entrevistas em Profundidade 

 

Neste estudo, os oito entrevistados na fase qualitativa foram selecionados por 

conveniência, incluindo homens e mulheres, maiores de 21 anos, residentes na cidade do Rio 

de Janeiro e compradores habituais via comércio eletrônico, possuindo experiência na compra 

de livros on-line. 

 

Dentre os possíveis métodos de pesquisa qualitativa, foi adotado para este 

trabalho, o método de entrevistas em profundidade, que também segundo Malhotra (2001), 

consiste em uma entrevista não-estruturada, direta, pessoal, em que um único respondente é 

testado por um entrevistador altamente treinado, para descobrir motivações, crenças, atitudes 

e sensações subjacentes sobre um tópico. 

 

A escolha da técnica se baseou na necessidade de obter informações de 

comportamento pessoal, sem influência do grupo, sendo esta uma das vantagens apontadas 

por Malhotra (2001) para esta técnica, quando comparada com a técnica de grupo de foco1. 

 

Para a elaboração do roteiro de pesquisa – questionário semi-estruturado, foram 

consideradas as variáveis levantadas no estudo do referencial teórico sobre o assunto, 

procurando, no mínimo, abordar variáveis que podem influenciar a escolha: 

. Produto a ser comprado; 

. Preço do produto;  

. Praça, com foco no processo de entrega do produto;  

. Promoção, com atenção para a divulgação do site e dos produtos; 

                                                   
1 De acordo com Malhotra (2001) um grupo de foco é uma entrevista realizada, de maneira não estruturada e 
natural, por um moderador treinado, junto a um pequeno grupo de respondentes. 
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. Confiança no processo de compra on-line;  

. Marca, com foco na marca do site;  

. Usabilidade dos sites de venda on-line. 

 

O roteiro de entrevistas foi elaborado antes da primeira entrevista e enriquecido 

durante as duas primeiras entrevistas, que funcionaram como teste do mesmo, buscando 

identificar e eliminar problemas (Malhotra, 2001); além de complementar os tópicos a serem 

abordados.  

 

No Anexo A, encontra-se o modelo final de roteiro usado na fase qualitativa da 

pesquisa – entrevistas em profundidade. 

 

O tempo médio das entrevistas em profundidade com os oito entrevistados ficou 

em cerca de 30 minutos, incluindo uma revisão final dos pontos destacados como 

responsáveis pela escolha dos canais de venda em comércio eletrônico – livrarias on-line. 

 

Todas as entrevistas foram gravadas, com o conhecimento e o consentimento dos 

entrevistados, sendo posteriormente transcritas, a fim de facilitar a análise do material 

coletado. 
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3.4 Atributos Selecionados 

 

Após a análise e comparação, tanto das gravações quanto das transcrições, das 

oito entrevistas realizadas, foi possível identificar claramente os principais atributos 

considerados como principais na escolha dos canais de venda em comércio eletrônico – 

livrarias on-line, dado que houve grande convergência e pouca dispersão entre os pontos 

indicados pelos entrevistados. 

 

Os principais atributos identificados nas entrevistas em profundidade foram: 

• Preço total (produto + frete); 

• Prazo de entrega do produto; 

• Conhecimento do site (marca); 

• Experiência anterior positiva de compra no site; 

• Indicação positiva de amigos para compra no site; 

• Facilidade de navegação no site (usabilidade e tempo de resposta). 

 

Alguns depoimentos ilustram estes atributos e fazem ligações com o referencial 

teórico estudado: 

Entrevistado No. 2 relatando suas experiências e hábitos de compra on-line: 

“...Preferências estão muito relacionadas a hábito por ter estabelecido uma relação de 
confiança com aquele canal de venda. Então eu normalmente compro livros, especificamente, 
no Submarino, Saraiva e Livraria Cultura, são as minhas três primeiras opções. Obviamente 
que não encontro todos os livros, qualquer tipo de livro no Submarino. A Livraria Cultura é o 
lugar que eu vou encontrar qualquer livro, muitas vezes livros que você não encontra na 
livraria. E já tive experiência de comprar algumas vezes em site internacional pela 
Amazon...”. 

 

Entrevistado No. 2 relatando experiências com relação a usabilidade e tempo de 

resposta dos sites:  
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“Lentidão sim, tem sites que você tem que entrar por um labirinto para chegar onde você 
quer. Mas normalmente estou falando de sites que eu já conheço, então você já conhece o 
caminho das pedras e sabe por onde ir. Já tive experiência com sites que dão erro durante 
alguns procedimentos. Isso para mim é negativo e é eliminatório. Você começa a perder 
confiança se na hora de você clicar em transação concluída aparece uma mensagem de erro 
na tela. Não quero fazer negócio com esse site por que você começa a perder confiança, não 
sabe se a transação foi fechada ou não. O que está acontecendo com seu pedido. E já deixei 
de fazer compra por esse motivo...”. 

 

Entrevistado No. 1 falando sobre seu processo de escolha de sites de comércio 

eletrônico para compra de livros:  

“...Passado isso, OK, escolhi o livro. Aí, eu vou procurar o melhor preço. Preço versus tempo 
de entrega, assim. Mas, é claro que o site tem que ser conhecido. Tem esse fator. Quem 
compra muito acaba considerando sempre Submarino, é... Americanas, Siciliano e Saraiva. 
Só que tem N outras livrarias virtuais que muita gente não confia e eu também não. Tem essa 
confiança sim que tem que ser construída. Siciliano e Saraiva são lojas físicas, então, dá 
confiança. Submarino já ganhou a confiança. Americanas também têm lojas físicas e também 
ganhou a confiança. ......Uma compra anterior de alguém confiável ajuda. Por exemplo, 
mesmo que eu tenha um amigo de um amigo, mas, eu sei que esse cara é de confiança: “Eu 
comprei, pode ir lá que funciona”, pra mim já é 50% do processo. Porque eu sei que não é 
falcatrua. Não vão pegar o meu número de cartão de crédito...”. 

 

Entrevistado No. 4 destacando quais seriam os atributos mais relevantes para a 

escolha de um site de comércio eletrônico de livros:  

“...Imagem/Marca....Preço. Prazo de entrega. E facilidade na navegação do site. Usabilidade 
do site, na verdade que tenha alguma... seria mais ou menos a mesma....”. 

 

Entrevistado No. 5 falando sobre confiança:  

“...Eu considero mais certas propagandas e indicações. Porque tem site que tem propaganda 
e não inspiram confiança. Isso é uma coisa muito subjetiva, pra mim, também porque prefiro 
um ou outro. Porque um não inspira mais ou não confiança. Não sei se vem da experiência 
anterior. Mas, eu recebo ofertas por e-mail ou pelo pop-up dos próprios sites. Nas páginas do 
Terra, do Yahoo, não-sei-o-quê. Recebo ofertas de alguns sites que eu não me animo a 
comprar, eu fico inseguro pra comprar...”. 

 

Considerando as afirmações dos entrevistados, é possível perceber que os mesmos 

abordam temas já evidenciados na análise do referencial teórico deste trabalho, com destaque 

para: preço, praça (distribuição), promoção (comunicação), confiança, marca e usabilidade. 
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Entretanto o material coletado nas entrevistas em profundidade possibilitou ainda 

facilitar a operacionalização das variáveis estudadas na fase quantitativa do trabalho. 

 

 

3.4.1. Operacionalização das Variáveis 

 

Ao relacionar os atributos já evidenciados na análise do referencial teórico deste 

trabalho com a forma pela qual estes atributos são abordados pelos entrevistados nas 

entrevistas em profundidade, torna-se mais clara a operacionalização das variáveis, conforme 

evidenciado no Quadro 5. 

 

Atributo Variável 

Preço Preço total (produto + frete) – Valores em R$ 

Praça (Distribuição) Prazo de entrega do produto – Tempo em dias 

Promoção (Comunicação) Conhecimento do site (marca) – Exemplo de marca 

Marca Conhecimento do site (marca) – Exemplo de marca 

Usabilidade Facilidade de navegação no site e tempo de resposta. 
Tempo em minutos gastos para comprar 

Confiança 
Experiência anterior positiva de compra no site – Sim/Não 

e 
Indicação positiva de amigos para compra no site - Sim/Não 

 

QUADRO 5 – Operacionalização das Variáveis 

Fonte: autor da dissertação (a partir de pesquisa qualitativa) 
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Ou seja, as variáveis mensuradas na parte quantitativa (a seguir) deste trabalho são 

as seis evidenciadas no Quadro 5. 

 

 

3.5 Pesquisa Quantitativa 

 

Neste estudo também foi realizada uma pesquisa quantitativa descritiva 

transversal, tendo a seguinte definição, segundo Malhotra (2001): (i) pesquisa descritiva: um 

tipo de pesquisa conclusiva que tem por principal objetivo a descrição de algo; e (ii) estudo 

transversal: tipo de pesquisa que envolve a coleta de informações de uma dada amostra de 

elementos de população somente uma vez. 

 

Malhotra (2001) afirma ainda que o principal objetivo de uma pesquisa descritiva 

é descrever alguma coisa – normalmente características ou funções de mercado, sendo 

realizada geralmente pelas seguintes razões: (i) descrever as características de grupos 

relevantes, como consumidores, vendedores, organizações ou áreas de mercado; (ii) estimar a 

percentagem de unidades em uma população específica que exibe um determinado 

comportamento; (iii) determinar as percepções de características de produtos; (iv) determinar 

o grau até o qual as variáveis de marketing estão associadas; e (v) fazer previsões específicas. 

 

 

3.5.1 Análise Conjunta 

 

O método de análise de dados adotado aqui é o de análise conjunta, que segundo 

Malhotra (2001) é uma técnica que procura determinar a importância relativa que os 
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consumidores dão a atributos relevantes e a utilidade que eles associam aos níveis de 

atributos, onde os entrevistados se deparam com estímulos que consistem de combinações de 

níveis de atributos, e devem analisar estes estímulos em função de sua conveniência. Ainda 

segundo o autor, a análise conjunta procura estabelecer funções de valor parcial ou de 

utilidade, que descrevem o grau de utilidade que os consumidores associam aos níveis de cada 

atributo. 

 

Segundo Aaker et al. (1997), a análise conjunta é um método de análise que provê 

uma medida quantitativa da importância relativa de um atributo em relação a outro. 

 

Hair (1998) afirma que a análise conjunta se ajusta muito bem para o 

entendimento de reações e avaliações de consumidores com relação a combinações 

predeterminadas de atributos que representam produtos e serviços potenciais. O autor define 

análise conjunta como uma técnica de análise multivariada usada especificamente para 

entender como os entrevistados desenvolvem preferências por produtos e serviços. 

 

Louviere (1998) e Danahar (1997) também afirmam que análise conjunta é um 

método que se aplica extremamente bem para a avaliação de escolhas de consumidores. 

 

Para Hair (1998) a análise conjunta é baseada na premissa de que os consumidores 

avaliam o valor de um produto, serviço ou idéia (real ou hipotética), através da combinação de 

quantidades separadas de valor para cada atributo. A utilidade, que é a base conceitual para a 

mensuração de valor em análise conjunta, é um julgamento subjetivo de preferência único 

para cada indivíduo, que engloba todos as características dos produtos ou serviços, tangíveis e 

intangíveis, sendo assim uma medida de preferência geral.  
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A análise conjunta, segundo Green (1999), aborda uma questão central na 

formulação de estratégias: o motivo pelo qual os consumidores escolhem uma marca ou um 

fornecedor de serviço em detrimento de outro. O autor, além disto, propõe que a idéia central 

da análise conjunta é que produtos ou serviços podem ser decompostos, sendo descritos por 

um conjunto de atributos. 

 

Aaker et al. (1997) faz as seguintes considerações sobre o método de análise 

conjunta: (i) aplicações – são usadas para determinar a importância relativa de vários atributos 

para os respondentes, baseadas num processo de escolha feita pelos mesmos; (ii) variáveis - a 

variável dependente é o julgamento de preferência que o respondente faz sobre um 

determinado conceito e as variáveis independentes são os níveis dos atributos que são 

avaliados dois a dois ou em perfis (contendo todos os atributos); (iii) resultados – um valor de 

utilidade relativa é associado a cada nível dos atributos; (iv) premissas – a premissa básica é a 

de que as pessoas avaliam conceitos pelo somatório das avaliações dos atributos individuais 

associados ao conceito. 

 

As principais limitações, ainda segundo Aaker et al. (1997), se referem ao 

pequeno número de atributos que pode ser realisticamente avaliado por um respondente no 

método de escolha de perfis, que está sendo adotado neste estudo, e no caso de escolhas dois a 

dois, a principal limitação é a execução da tarefa, que parece muito irreal ao ser aplica a um 

respondente. 

 

Hair (1998) destaca ainda, que para obter sucesso em uma avaliação por análise 

conjunta, o pesquisador deve ser capaz de descrever o produto ou serviço em termos de seus 

atributos relevantes e de todos os valores relevantes para cada atributo.  
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Este estudo utiliza o método de análise de perfis (definido mais adiante neste 

capítulo), com um número limitado de atributos, dado que a relevância dos atributos foi 

obtida através do estudo qualitativo.  

 

 

3.6. Amostragem 

 

A técnica de amostragem adotada para este estudo foi a de amostragem por 

conveniência, uma técnica não probabilística. Segundo Malhotra (2001) a amostragem por 

conveniência é uma técnica de amostragem não probabilística que procura obter uma amostra 

de elementos convenientes, onde a seleção das  unidades amostrais é deixada a cargo do 

entrevistador, sendo que não raramente os entrevistados são escolhidos por se encontrarem no 

lugar certo no momento exato. 

 

Malhotra (2001) afirma ainda que esta é a técnica de amostragem menos 

dispendiosa e que consome menos tempo, mas possui sérias limitações, sendo a principal a 

impossibilidade de representatividade em relação a qualquer população definível; não 

havendo sentido fazer generalizações. 

 

 

3.7. Método de Análise Estatística - Análise Conjunta 

 

Hair (1998) afirma que a análise conjunta é um método muito próximo da 

experimentação tradicional, se prestando muito bem para o entendimento das avaliações e 
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reações de consumidores a determinados conjuntos de atributos, que representam potenciais 

produtos ou serviços; que é justamente o tipo de estudo deste trabalho. 

 

Com base nas variáveis definidas para o estudo após a análise dos dados 

qualitativos – Quadro 5, foi elaborado um questionário para ser aplicado aos respondentes da 

etapa quantitativa. 

 

Para Malhotra (2001), um questionário é uma técnica estruturada para coleta de 

dados, que consiste de uma série de perguntas – escritas ou verbais – que um entrevistado 

deve responder, existindo sempre três objetivos específicos que devem ser atingidos: (i) 

traduzir a informação desejada em um conjunto de questões específicas que os entrevistados 

tenham condições de responder; (ii) motivar e incentivar o entrevistado a se deixar envolver 

pelo assunto, cooperando e completando a entrevista e (iii) minimizar o erro na resposta.  

 

A elaboração do questionário é uma etapa extremamente importante, pois como 

afirma Hair (1998), para obter sucesso em uma avaliação por análise conjunta, o pesquisador 

deve ser capaz de descrever o produto ou serviço em termos de seus atributos relevantes e de 

todos os valores relevantes para cada atributo. Hair (1998) acrescenta ainda que a análise 

conjunta é um modelo de decomposição, pois o pesquisador precisa saber somente a 

preferência geral do respondente com relação a um objeto criado pelo pesquisador através da 

especificação de valores (níveis) para cada atributo (fatores). 

 

A semelhança da análise conjunta com a experimentação tradicional faz com que 

a conceituação da pesquisa seja um fator crítico de sucesso (Hair, 1998).  
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Neste estudo foi adotada a metodologia tradicional de análise conjunta, que 

segundo Hair (1998) se presta bem para uma pesquisa que tenha até nove atributos a serem 

analisados, permitindo um nível de análise até o indivíduo (respondente). As variáveis 

mencionadas no Quadro 5 foram transformadas nos seguintes atributos e valores (Quadro 6): 

 

Atributo Valores 

Conhecimento do site (marca) (i) Livraria Saraiva 
(ii) Livraria Sodiler 

Preço total (produto + frete) (i) R$ 147,00 
(ii) R$ 189,00 

Prazo de entrega do livro (i) 2 dias úteis 
(ii) 10 dias úteis 

Experiência anterior positiva 
de compra no site 

(i) Sim 
(ii) Não 

Indicação positiva de amigos 
para compra no site 

(i) Sim 
(ii) Não 

Rapidez e facilidade de 
navegação do site 

(i) O site é muito rápido e fácil – é possível fechar a 
compra em menos de 3 minutos 

 
(ii) O site é razoavelmente rápido e fácil – é possível 

fechar a compra em pouco mais de 10 minutos 

 

QUADRO 6 – Atributos e Valores para Análise Conjunta 

Fonte: autor da dissertação (a partir de pesquisa qualitativa) 

 

No Quadro 6, verifica-se que existem seis atributos, com dois níveis (valores) para 

cada um dos atributos. Este quadro possibilita calcular o número de perfis (estímulos) que 

deverão ser analisados pelos respondentes.  
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A escolha do método de perfil completo – composto por um nível de cada um dos 

atributos avaliados, como metodologia de apresentação dos estímulos, se baseia na afirmação 

de Hair (1998) acerca das vantagens deste método sobre os demais: (i) descrição mais realista 

do estímulo, contendo um nível para cada fator; (ii) retrato mais realista do processo de 

escolha entre os fatores e das correlações ambientais existentes entre os atributos e (iii) 

possibilidade de uso de diferentes julgamentos de preferência, como intenção de compra, por 

exemplo, que é difícil de ser respondida em outros métodos. 

 

Desta forma, cada perfil (estímulo) é um conjunto de combinações dos diversos 

valores (níveis) de cada atributo. Considerando que neste estudo, optou-se pelo método de 

perfil completo como método de apresentação dos estímulos e , tendo seis atributos com dois 

níveis cada, teremos: 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 = 64 estímulos (perfis), a serem analisados pelos 

respondentes.  

 

A análise de todos os estímulos pelos respondentes é chamada desenho fatorial, 

entretanto não pode ser aplicada de forma prática em muitos casos, dado o número muito 

grande de estímulos que devem ser analisados. Quando ocorre tal situação, existe a 

possibilidade de criar um subconjunto de estímulos a serem analisados pelos respondentes, 

que é chamado de desenho fatorial fracionado (Hair, 1998). 

 

Neste trabalho adotou-se o desenho fatorial fracionado, criando um subconjunto 

de estímulos a serem analisados pelos respondentes, considerando que o mesmo é ortogonal – 

não há correlação entre os níveis no cruzamento dos atributos, e balanceado – cada nível de 

um fator aparece o mesmo número de vezes, segundo Hair (1998). 
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Para gerar este subconjunto de estímulos, os dados da Tabela 8 foram inseridos no 

programa estatístico de computador SPSS 12, onde foi processada uma redução ortogonal, 

que gerou oito perfis para avaliação dos atributos e seus níveis, além de quatro estímulos 

adicionais para verificação do modelo (após a coleta e processamento dos dados quantitativos 

obtidos dos respondentes); conforme Tabela 2. 

 

Número Site Preço Prazo 
Entrega 

Experiência 
Anterior 

Indicação 
Amigos 

Rapidez e 
Facilidade Site 

Tipo 
Estímulo 

1 Livraria Saraiva R$147,00 2 dias úteis Sim Sim Compra em 3 minutos Perfil 

2 Livraria Saraiva R$189,00 10 dias úteis Não Sim Compra em 10 minutos Perfil 

3 Livraria Sodiler R$189,00 2 dias úteis Não Não Compra em 3 minutos Perfil 

4 Livraria Saraiva R$189,00 10 dias úteis Sim Não Compra em 3 minutos Perfil 

5 Livraria Saraiva R$147,00 2 dias úteis Não Não Compra em 10 minutos Perfil 

6 Livraria Sodiler R$147,00 10 dias úteis Não Sim Compra em 3 minutos Perfil 

7 Livraria Sodiler R$147,00 10 dias úteis Sim Não Compra em 10 minutos Perfil 

8 Livraria Sodiler R$189,00 2 dias úteis Sim Sim Compra em 10 minutos Perfil 

9 Livraria Sodiler R$189,00 10 dias úteis Sim Não Compra em 10 minutos Verificação 

10 Livraria Sodiler R$147,00 2 dias úteis Não Não Compra em 3 minutos Verificação 

11 Livraria Saraiva R$147,00 10 dias úteis Não Sim Compra em 3 minutos Verificação 

12 Livraria Saraiva R$189,00 2 dias úteis Não Sim Compra em 3 minutos Verificação 

 

TABELA 2 – Subconjunto de Estímulos para Análise Conjunta 

Fonte: autor da dissertação (a partir de resultados obtidos via SPSS 12) 
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O conjunto de estímulos apresentados na Tabela 2 será apresentado aos 

respondentes em quatro diferentes modelos de questionários, onde a única diferença entre os 

quatro modelos será a ordenação dos estímulos, dado que, segundo Hair (1998), a ordem em 

que os estímulos são listados para os respondentes pode ter impactos na avaliação. Malhotra 

(2001) também aborda a questão de tendenciosidade de ordem (posição) em questionários, 

definindo-a como a tendência de um entrevistado escolher uma alternativa simplesmente 

porque ele ocupa determinada posição ou está relacionada em determinada ordem. 

 

Neste trabalho, os quatro diferentes modelos de questionário diferem um dos 

outros pela ordenação dos estímulos evidenciados na Tabela 2, conforme mostrado na Tabela 

3. 

 

Tipo de Questionário Ordenação dos Estímulos 

Q1 1 => 2 => 3 => 4 => 5 => 6 => 7 => 8 => 9 => 10 => 11 => 12 

Q2 7 => 8 => 9 => 10 => 11 => 12 => 1 => 2 => 3 => 4 => 5 => 6 

Q3 3 => 4 => 1 => 2 => 5 => 6 => 9 => 10 => 11 => 12 => 7 => 8 

Q4 11 => 12 => 7 => 8 => 9 => 10 => 3 => 4 => 5 => 6 => 1 => 2 

 

TABELA 3 – Ordenação dos Estímulos nos Modelos de Questionários 

Fonte: autor da dissertação 

 

O modelo de questionário Q1 se encontra em anexo, onde é possível perceber a 

estrutura de estímulos (perfis) para escolha do respondente, com cada perfil contendo os 

níveis dos atributos que estão sendo avaliados. 

 



 64

Para a avaliação (escolha) dos perfis apresentados pelos respondentes, foi adotada 

uma escala Likert de cinco pontos, onde o valor ‘1’ corresponde a ‘dificilmente compraria’ e 

o valor ‘5’ corresponde a ‘certamente compraria’. 

 

Uma escala de Likert é uma escala de medida amplamente utilizada, com cinco 

categorias de respostas que vão de “discordo totalmente” a “concordo totalmente”, e que 

exige que os participantes da pesquisa indiquem um grau de concordância ou discordância 

com cada uma das afirmações relacionadas com os objetos dos estímulos, segundo Malhotra 

(2001). O autor afirma ainda que a escala de Likert possui várias vantagens: (i) é fácil de 

construir e aplicar; (ii) os respondentes entendem rapidamente como utilizar a escala e (iii) em 

função dos itens anteriores a escala adapta-se facilmente para entrevistas postais, telefônicas e 

pessoais; sendo sua principal desvantagem a maior necessidade de tempo para resposta, dado 

que os respondentes têm que ler cada afirmação. 

 

Finalmente, após a definição dos estímulos necessários para a elaboração da 

análise conjunta, foram acrescentados uma pergunta filtro2 inicial e perguntas finais sobre o 

perfil do respondente. 

 

A pergunta filtro tinha por objetivo eliminar todos os respondentes que não 

tivessem realizado nenhuma compra on-line nos últimos seis meses, a fim de concentrar a 

amostra nos compradores regulares de comércio eletrônico. 

 

As perguntas finais se referem aos dados sobre o perfil respondente – nome, 

telefone, sexo e idade (não obrigatórias quanto ao preenchimento), seguidas de perguntas 

                                                   
2 Malhotra (2001) define as questões de filtro como questões iniciais em um questionário que seleciona 
entrevistados potenciais, para assegurar que eles satisfazem as exigências da amostra. 
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sobre a quantidade de horas semanal de uso de Internet e tipo de acesso e, por fim, perguntas 

sobre tipo de atividade (trabalho e estudo) e renda pessoal mensal – têm por objetivo avaliar 

se o perfil dos respondentes aos questionários deste estudo é semelhante ao perfil dos 

compradores brasileiros via comércio eletrônico. 

 

 

3.8. Pré-teste 

 

O pré-teste, segundo Malhotra (2001), é o teste do questionário com uma pequena 

amostra de entrevistados, com o objetivo de identificar e eliminar problemas potenciais. 

 

Neste estudo foram realizados pré-testes com dez respondentes, com resultados 

extremamente importantes, já consolidados no questionário Q1 em anexo, a saber: 

 

(i) Necessidade de especificar um livro (título) a ser usado como 

objeto de compra, pois nas diversas formas testadas onde o respondente trabalhava 

com um título hipotético, surgiam discussões sobre o produto a ser comprado, 

tirando o foco da análise da escolha do canal de venda. O exemplo do dicionário 

de língua portuguesa, Aurélio, foi bem aceito por todos; 

 

(ii) A escolha do livro mencionado no item anterior orientou a 

escolha dos níveis de preços a serem testados, os valores de R$ 147,00 e R$ 

189,00 estão dentro de um intervalo de preços realmente praticado no varejo 

eletrônico durante o período de coleta de dados deste trabalho; 

 



 66

(iii) Necessidade de usar duas marcas reais de sites, pois o uso de um 

site hipotético tornava o exercício muito distante da situação real de compra dos 

respondentes. A fim de resolver este problema foram usados os sites (marcas) da 

Livraria Saraiva e da Livraria Sodiler. Segundo o site de pesquisa em comércio 

eletrônico e-bit (www.ebit.com.br), o site da Livraria Saraiva 

(www.livrariasaraiva.com.br), desde 02/08/2000, foi avaliado 196.506 vezes por 

seus consumidores, seja no ato da compra como no pós-venda e o site da Livraria 

Sodiler (www.sodiler.com.br), pelos mesmo critérios, foi avaliado 18.050 vezes. 

Ou seja, este foi o parâmetro usado para balizar o nível de conhecimento do site; 

 

(iv) No caso do prazo de entrega, foi necessário ampliar a diferença 

entre o prazo mais curto e o mais longo. Inicialmente haviam sido usados prazos 

de dois e cinco dias úteis. Com os resultados iniciais, os prazos passaram para dois 

e dez dias úteis, pois a diferença inicial era considerada pouco relevante pelos 

respondentes; 

 

(v) De forma análoga, no caso do tempo total para fechar a compra, 

foi necessário ampliar a diferença entre o prazo mais curto e o mais longo. 

Inicialmente haviam sido usados prazos de menos de três e mais de cinco minutos. 

Com os resultados iniciais, os prazos passaram para menos de três e mais de dez 

minutos, pois a diferença inicial também foi considerada pouco relevante pelos 

respondentes; 
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(vi) Finalmente foram necessários alguns ajustes nos textos 

explicativos e enunciados das questões formuladas, a fim de facilitar o 

entendimento e o correto preenchimento do questionário. 

 

 

3.9. Coleta de Dados para Análise Conjunta 

 

A coleta dos dados foi realizada através da distribuição dos questionários para os 

e-mails pessoais de possíveis respondentes - homens e mulheres, maiores de 18 anos, 

residentes no Brasil, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, compradores habituais via 

comércio eletrônico, possuindo experiência na compra de livros on-line e, também, através da 

aplicação de questionários impressos em salas de aula de cursos de graduação e pós-

graduação na Fundação Getúlio Vargas, Ibmec e Pontifícia Universidade Católica, no Rio de 

Janeiro. 

 

Como resposta, foram obtidos 161 questionários respondidos, sendo 73 via e-mail 

e 88 em meio físico (papel). Deste total, 122 são válidos para uso neste estudo, pois 

realizaram no mínimo uma compra nos últimos seis meses. 

 

 

3.10. Tratamento dos Dados 

 

Recebidos os questionários respondidos, todos os que tinham “zero” como 

resposta à primeira pergunta – “Qual o número de vezes que o Sr(a). comprou pela Internet 

nos últimos 6 meses?”, foram eliminados. 
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Em seguida, todas as respostas às perguntas de um a seis foram digitadas em uma 

planilha eletrônica, considerando a pré-codificação definida. Segundo Malhotra (2001), no 

planejamento de um questionário, deve ser atribuído um código a cada resposta concebível, 

antes de coleta dos dados. 

 

As respostas relativas à avaliação de cada um dos estímulos também foi digitada 

na mesma planilha eletrônica e em seguida estes dados foram analisados no programa SPSS 

12. 

 

As respostas às perguntas de um a seis, também foram inseridas nesta mesma 

planilha, a fim de possibilitar uma análise do perfil dos respondentes desta amostra e, assim 

poder comparar com o perfil dos compradores via comércio eletrônico no Brasil. 

 

Para que os dados coletados pudessem ser analisados pelo programa SPSS 12 foi 

necessário realizar a seguinte programação (syntax): 

 

CONJOINT PLAN='PERFILFINAL.SAV'  /DATA='RESPOSTASFINAIS.SAV'  

   /SCORE=VAR00001 TO VAR00012  /SUBJECT=VAR00013 

   /FACTORS=SITE PRECO PRAZO EXPER INDIC USABIL (LINEAR LESS) 

   /PRINT=ALL 

   /UTILITY='PERFUTILFINAL.SAV' 

   /PLOT=ALL. 

 

Na programação acima estão definidos o arquivo com os perfis avaliados pelos 

respondentes (PERFILFINAL.SAV) e, também, o arquivo com as respostas (avaliação) dos 

perfis (RESPOSTASFINAIS.SAV).  
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Em seguida são definidas as variáveis do arquivo de respostas que contêm as 

respostas da avaliação dos perfis (SCORE=VAR00001 TO VAR00012), além da variável que 

indica o número do respondente (SUBJECT=VAR00013). O passo seguinte define os fatores 

que foram analisados (FACTORS=SITE PREÇO PRAZO EXPER INDIC USABIL) e seu 

comportamento esperado (LINEAR LESS), no caso, um comportamento linear onde o valor 

mais baixo deve ser o preferido.  

 

Este comportamento esperado é óbvio no caso de preço, prazo de entrega e tempo 

para finalizar e compra. Para a indicação de amigos, experiência anterior e site (marca) a 

codificação influenciou nesta decisão, pois foi atribuído o valor 1 (um) para o site mais 

conhecido e para a existência tanto de experiência de compra anterior como para a indicação 

de amigos e, para o site menos conhecido e a ausência dos outros dois estímulos, foi atribuído 

o valor 2 (dois).  

 

Finalmente foi definida a opção de imprimir todas as respostas (PRINT=ALL) e 

todos os gráficos (PLOT=ALL), além do arquivo onde deveriam estar os valores de utilidade 

dos atributos e seus níveis, para cada respondente. 
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4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 

A primeira análise realizada foi o perfil dos entrevistados, tendo sido encontradas 

as seguintes informações: 

52%48% Homens
Mulheres

 

FIGURA 5 – Sexo dos Entrevistados 

Fonte: autor da dissertação (a partir da pesquisa quantitativa) 

 

51%

31%

16%
2%

De 18 a 30 anos
De 31 a 40 anos
De 41 a 50 anos
Mais de 50 anos

 

 
FIGURA 6 – Idade dos Entrevistados 

Fonte: autor da dissertação (a partir da pesquisa quantitativa) 
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9%

25%

23%

19%

24%
Menos de 3 horas
De 4 a 7 horas
De 8 a 15 horas
De 16 a 30 horas
Mais de 30 horas

 

FIGURA 7 – Tempo de Acesso à Internet pelos Entrevistados em Horas Semanais 

Fonte: autor da dissertação (a partir da pesquisa quantitativa) 

 

5%

92%

3%

Linha discada
Banda larga
Outros meios

 

FIGURA 8 – Tipo de Acesso à Internet pelos Entrevistados 

Fonte: autor da dissertação (a partir da pesquisa quantitativa) 
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30%

8%
60%

2%

Trabalham
Estudam
Trabalham e estudam
Outras atividades

 

FIGURA 9 – Ocupação dos Entrevistados 

Fonte: autor da dissertação (a partir da pesquisa quantitativa) 

15%

24%

14%

47%

Menos de R$ 1.000,00

De R$ 1.001,00 a R$
3.000,00

De R$ 3.001,00 a R$
5.000,00

Mais de R$ 5.000,00

 

FIGURA 10 – Renda dos Entrevistados 

Fonte: autor da dissertação (a partir da pesquisa quantitativa) 

 

No perfil de renda mais baixo há uma concentração de estudantes, pois foi 

questionada a renda pessoal e não a familiar. 
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48%

28%

24%

De 1 a 2 compras
De 3 a 5 compras
Mais de 5 compras

 

FIGURA 11 – Quantidade de Compras On-line Realizadas pelos Entrevistados nos Últimos 

Seis Meses 

Fonte: autor da dissertação (a partir da pesquisa quantitativa) 

 

 

Ou seja, um resumo do perfil da amostra poderia ser: equilíbrio entre homens e 

mulheres, 98% entre 18 e 50 anos, 76% usam pelo menos uma hora de Internet por dia, 92% 

acessam à Internet por banda larga, 90% trabalham, quase 50% têm renda superior a R$ 

5.000,00 mensais e mais de 50% realizam ao menos uma compra on-line a cada dois meses. 

 

Considerando o perfil de compradores on-line no Brasil, discutido no tópico 1.2 

deste estudo, é fácil perceber que a amostra resumida no parágrafo anterior é bastante 

semelhante ao perfil do comprador on-line no Brasil.  

 

Na análise conjunta dos dados obtidos nos questionários dos respondentes, foram 

obtidos os seguintes resultados com relação ao total da amostra, observados na Figura 12. 
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FIGURA 12 – Importância Relativa dos Atributos para Escolha do Canal de Venda em 

Comércio Eletrônico 

Fonte: autor da dissertação (a partir dos resultados da análise conjunta) 

 

Na Tabela 4 são apresentados os valores das importâncias médias de cada um dos 

atributos, bem como o fator de utilidade para cada um dos diferentes níveis da cada um dos 

atributos. 
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Atributo Importância Média Nível Utilidade 

R$ 147,00 -4,0020 
Preço 28,58% 

R$ 189,00 -5,1455 

2 dias úteis -0,2100 
Prazo de Entrega 22,27% 

10 dias úteis -1,0502 

Sim -0,5451 
Experiência Positiva 
de Compra Anterior 14,47% 

Não -1,0902 

Compra em menos de 
3 minutos -0,1022 

Usabilidade do Site 12,48% 
Compra em mais de 

10 minutos -0,3408 

Sim -0,3852 
Indicação Positiva de 

Amigos 11,95% 
Não -0,7705 

Livraria Saraiva -0,2049 
Site (marca) 10,25% 

Livraria Sodiler -0,4098 

Constante do Modelo: 10,0563 

 

TABELA 4 – Valores da Importância dos Atributos, Utilidade dos Níveis dos Atributos e 

Constante do Modelo 

Fonte: autor da dissertação (a partir dos resultados da análise conjunta) 

 

Com base nestes resultados é possível destacar três grupos de importância de 

atributos. No primeiro grupo estão o preço com 28,58% de importância e o prazo de entrega 

com 22,27% de importância, que são atributos claramente identificados com o varejo, 

conforme discutido no referencial teórico desta dissertação. Ou seja, estes dois atributos, 
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preço e prazo de entrega, respondem por mais de 50% de influência sobre a escolha do canal 

de venda em comércio eletrônico, neste estudo. 

 

Em seguida, o terceiro atributo mais valorizado é a experiência positiva de compra 

anterior, com 14,47% de importância. Se este atributo for somado com o quinto atributo mais 

valorizado – indicação positiva de amigos, com 11,95% de importância, chagamos a um valor 

de 26,42% para os atributos relacionados à questão da confiança, constituindo o segundo 

grupo do total de três mencionados. 

 

Esta é uma visão interessante, pois somando-se a importância dos dois atributos 

relacionados à confiança, esta se torna o segundo fator mais importante para a decisão relativa 

a escolha do site de venda em comércio eletrônico, perdendo em importância somente para o 

preço. 

 

O quarto atributo mais importante é a usabilidade do site, com 12,48% de 

importância e o último atributo em termos de importância é o site (marca), com 10,25% de 

importância. Este pode ser considerado o terceiro e último grupo, com os atributos mais 

diretamente relacionados ao site, somando 22,73% de importância. 

 

Em resumo, os atributos mais relacionados ao varejo somam 50,85% de 

importância, seguidos pelos atributos relacionados a confiança com 26,42% de importância e, 

finalmente, os atributos mais diretamente relacionados com o site com 22,73% de 

importância. 
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Considerando os resultados obtidos, o maior valor de utilidade obtido neste 

modelo se refere ao Perfil 1 do questionário, onde: 

 

Utilidade Máxima = 10,0563 + (-4,0020) + (-0,2100) + (-0,5451) + (-0,1022) + (-0,3852) + 

               + (-0,2049)   

 

Utilidade Máxima = 4,6069 

 

Utilidade Máxima = R$ 147,00 + 2 dias úteis + com experiência positiva de compra anterior + 

               + compra em menos de 3 minutos + com indicação positiva de amigos +  

               + Livraria Saraiva 

 

Pelo mesmo raciocínio, o menor valor de utilidade obtido neste modelo se refere a 

um Perfil não testado no questionário, onde: 

 

Utilidade Mínima = 10,0563 + (-5,1455) + (-1,0502) + (-1,0902) + (-0,3408) + (-0,7705) + 

              + (-0,4098) 

 

Utilidade Mínima = 1,2493 

 

Utilidade Mínima = R$ 189,00 + 10 dias úteis + sem experiência positiva de compra anterior+ 

              + compra em menos de 10 minutos + sem indicação positiva de amigos +  

              + Livraria Sodiler 
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Por este cálculo simples fica evidente que existe uma grande variação entre a 

utilidade máxima e mínima entre as possíveis ofertas (combinações dos diferentes níveis dos 

atributos) de venda para um mesmo produto, pois a utilidade máxima é quase 3,7 vezes maior 

do que a mínima.  

 

Este raciocínio também fica evidente ao compararmos graficamente as diferenças 

entre as utilidades máximas e mínimas de cada um dos atributos, conforme mostrado nas 

Figuras 13, 14, 15, 16, 17 e 18. 

 

 

 

FIGURA 13 – Utilidade dos Níveis do Atributo Preço 

Fonte: autor da dissertação (a partir dos resultados da análise conjunta) 
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FIGURA 14 – Utilidade dos Níveis do Atributo Prazo de Entrega 

Fonte: autor da dissertação (a partir dos resultados da análise conjunta) 

 

 

FIGURA 15 – Utilidade dos Níveis do Atributo Experiência Positiva de Compra Anterior 

Fonte: autor da dissertação (a partir dos resultados da análise conjunta) 

 



 80

 

FIGURA 16 – Utilidade dos Níveis do Atributo Usabilidade do Site 

Fonte: autor da dissertação (a partir dos resultados da análise conjunta) 

 

 

FIGURA 17 – Utilidade dos Níveis do Atributo Indicação Positiva de Amigos 

Fonte: autor da dissertação (a partir dos resultados da análise conjunta) 
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FIGURA 18 – Utilidade dos Níveis do Atributo Site (marca) 

Fonte: autor da dissertação (a partir dos resultados da análise conjunta) 

 

Com relação a validação estatística do modelo, os coeficientes  R de Pearson e 

Tau de Kendall, foram bastante elevados (próximos de 1), significando haver uma alta 

correlação entre as preferências observadas – respostas dos entrevistados e estimadas – 

calculadas pelo modelo. 

 

Para o modelo, os coeficientes obtidos foram R de Pearson = 0,986 (significância 

= 0,0000) e Tau de Kendall = 0,857 (significância = 0,0015); e para os estímulos adicionais 

de verificação do modelo o coeficiente obtido foi Tau de Kendall = 1,000 (significância = 

0,0208). 
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4.1. Apresentação do Modelo Final e Discussão 

 

O modelo inicial proposto, que busca explicar a escolha do canal de venda de 

livros via comércio eletrônico por consumidores e a importância relativa de cada um destes 

atributos levantados através da análise do referencial teórico sobre o tema e, também, através 

de pesquisa exploratória, foi representado pela Equação 1, no início do terceiro capitulo desta 

dissertação – tópico 3.1 

 

Considerando os resultados obtidos na análise conjunta dos dados coletados neste 

estudo, chega-se a um modelo de escolha do canal de venda de livros via comércio eletrônico 

por consumidores, como: 

 

Y = 0,2858 * Preço +  

       + 0,2227 * Prazo de Entrega + 

       + 0,1447 * Experiência Positiva de Compra Anterior +  

       + 0,1248 * Usabilidade do Site + 

       + 0,1195 * Indicação Positiva de Amigos +  

       + 0,1025 * Site +  

       +ε 

Os resultados deste estudo parecem evidenciar a importância do atributo preço, 

reforçando a posição dos autores – discutidos no segundo capítulo desta dissertação que 

afirmam que a possibilidade de busca de informações e comparação de preços e produtos na 

Internet, com baixos custos levaria os consumidores a terem uma maior sensibilidade com 

relação a preços, tendo como conseqüência a prática de preços mais baixos no comércio no 

mundo virtual, quando comparado com o mundo físico. A importância do atributo preço neste 
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estudo foi esperada, dado à extensa discussão sobre as diversas formas de influência do preço 

no comércio eletrônico, discutidas nos itens anteriores deste trabalho.  

 

O segundo fator mais valorizado pelos respondentes se refere ao prazo de entrega, 

que surgiu de forma bastante clara durante a pesquisa qualitativa, pois todos os entrevistados 

na fase exploratória mencionaram de forma espontânea o prazo de entrega dos produtos como 

um atributo importante na avaliação final da opção de compra a ser escolhida. No referencial 

teórico explorado neste trabalho, esta variável não surgiu como um atributo muito relevante, 

estando incluso na revisão sobre o composto de marketing. Desta forma, o peso deste atributo 

na decisão final de compra pode ser encarado como um fator um tanto inesperado. 

 

Como terceiro atributo mais importante no processo de escolha do canal de venda 

em comércio eletrônico, aparece a variável “experiência positiva de compra anterior”, 

representando o atributo confiança. Na análise do referencial teórico sobre comércio 

eletrônico, a questão da confiança se destaca como uma barreira para o comércio eletrônico, 

sugerindo que uma das barreiras principais ao desenvolvimento do comércio eletrônico é a 

falta da confiança que existe entre varejistas e consumidores eletrônicos e que a confiança 

deve ser um dos componentes mais importantes de um programa de marketing eficaz para 

Internet. Levando-se em consideração o conhecimento já existente acerca deste atributo, este 

estudo parece confirmar a importância do mesmo. 

 

Em seguida, como quarto atributo mais relevante, surge a questão da usabilidade 

do site, que neste estudo foi avaliada em termos de rapidez e facilidade de uso do site, sendo 

tangibilizada através do tempo necessário para concluir um processo de compra. Esta 

operacionalização da variável usabilidade foi obtida através das entrevistas em profundidade 
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na fase qualitativa do trabalho e checada durante a fase de pré-testes dos questionários 

quantitativos. Desta forma, tanto os resultados qualitativos quanto quantitativos parecem 

reforçar a importância da usabilidade dos sites em comércio eletrônico, tanto no que diz 

respeito a corrente de facilidade de uso quanto à corrente de tempo de resposta. 

 

O quinto atributo avaliado, “indicação de amigos”, é outra variável ligada ao 

atributo confiança. O fato de ser somente o quinto elemento mais importante não leva a 

concluir que a confiança é um atributo de menor importância, pois é imprescindível lembrar 

que o terceiro atributo também está diretamente associado ao conceito de confiança. Desta 

forma, temos dois atributos relevantes associados à confiança, na escolha de canais de venda 

em comércio eletrônico. A preponderância do terceiro atributo (experiência positiva de 

compra anterior) sobre o quinto (indicação de amigos), parece um tanto óbvia dado que o 

terceiro trata de uma percepção adquirida por experiência própria e o quinto trata de uma 

percepção construída a partir de referências de terceiros, naturalmente menos confiável. 

 

Por último desponta a marca do site. Neste estudo usamos dois sites reais, mas 

com níveis de conhecimento bastante diferentes, o que foi percebido pelos respondentes, que 

valorizaram mais o site mais conhecido – Livraria Saraiva, em detrimento do menos 

conhecido – Livraria Sodiler. O fato de a marca do site ter surgido como atributo menos 

relevante entre os apresentados neste estudo, não pode ser considerado como um resultado 

esperado, dado toda a importância acadêmica e gerencial que é dada ao estudo de marcas; 

bem como todo o investimento feito pelas empresas de comércio eletrônico na construção do 

conhecimento de suas marcas junto ao público consumidor. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

5.1. Conclusões Gerais 

 

Os resultados alcançados neste estudo parecem reforçar estudos anteriores, 

apontados no referencial teórico, que indicam como atributos importantes para o processo de 

comércio eletrônico, as variáveis: preço, confiança, usabilidade do site e marca. 

 

Adotando-se a visão de grupos de atributos apresentada na análise dos resultados, 

o grupo de atributos mais importante é o mais diretamente relacionado com o varejo, seguido 

pelo grupo de atributos relacionados a confiança e, finalmente, o grupo de atributos mais 

diretamente relacionado com o site. 

 

Com relação ao preço e a confiança, pode-se afirmar que os resultados deste 

estudo estão completamente dentro do esperado, pois o preço despontou como o atributo mais 

relevante e a confiança como o terceiro e quinto atributos, em um total de seis atributos 

estudados. Estes resultados vão ao encontro do referencial teórico sobre o assunto. 

 

No que diz respeito ao atributo marca, o fato deste atributo ter sido o menos 

valorizado entre todos, pode ser considerado um resultado não totalmente esperado. 

Entretanto, a marca neste estudo se refere à marca do canal de distribuição – site, e não à 

marca do produto a ser adquirido, é importante destacar. Outro fator que pode ter influenciado 

o nível de importância do atributo marca neste estudo foi o fato de se ter optado por usar duas 



 86

marcas reais e com níveis distintos de conhecimento junto ao público em geral, mas ambas 

reais e existentes. 

  

Finalmente, é importante destacar a importância que foi atribuída ao prazo de 

entrega do produto pelos dados obtidos neste estudo. O prazo de entrega dos produtos surge 

como um fator relevante no referencial teórico levantado para este trabalho, mas em nenhum 

destes como um dos fatores mais relevantes para a escolha do canal de venda em comércio 

eletrônico. Desta forma, merece atenção a importância que foi atribuída a esta variável neste 

trabalho.     

 

 

5.2. Contribuições da Pesquisa e Implicações Gerenciais 

 

Este trabalho vem se somar aos estudos já existentes sobre o comércio eletrônico, 

como Hernandez (2003) e Costa (2004), trazendo alguns dados sobre comportamento deste 

tema no Brasil. Parte significativa do referencial teórico existente sobre o assunto vem de 

estudos realizados em outros países, não existindo, em comparação, grande quantidade de 

artigos brasileiros sobre o tema. 

 

Com os resultados obtidos neste estudo alguns pressupostos foram reforçados, 

como a importância dos atributos preço, confiança, usabilidade e marca. Outros atributos, 

nem sempre considerados tão relevantes, como o prazo de entrega das mercadorias, podem ser 

fontes para novos estudos. 
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As principais implicações gerenciais deste estudo dizem respeito à tomada de 

decisão por parte dos varejistas em comércio eletrônico, com relação aos principais atributos 

que devem ser trabalhados pelos mesmos com relação ao canal de vendas eletrônico, a fim de 

incrementar a probabilidade de escolha de suas lojas virtuais pelos consumidores na Internet.  

 

Sabendo quais são os atributos mais valorizados, e quanto eles são valorizados, os 

varejistas do comércio eletrônico podem direcionar seus esforços e recursos de forma mais 

eficiente, a fim de melhorar seus resultados de vendas pela Internet. 

 

Trabalhar com preços competitivos bastante visíveis no site, prazos de entregas 

reduzidos, incentivando a primeira compra e as compras repetidas, tornando os sites rápidos e 

fáceis de navegar, estimulando a indicação de compras entre amigos e divulgando a marca dos 

sites, parece ser um conjunto de esforços que tende a aumentar a concretização de vendas. 

 

 

5.3. Limitações 

 

As principais limitações do estudo dizem respeito a sua possível generalização 

para outros tipos de produtos, outros segmentos de consumidores ou mesmo compradores 

empresariais. Desta forma, abrem-se as possibilidades para novos estudos considerando 

outros tipos de produtos que tenham atributos diferentes dos abordados neste estudo - preço, 

público-alvo, freqüência de compra e nível de concorrência, entre outros. 

 



 88

Outra limitação deste estudo se refere ao fato de terem sido adotados somente dois 

níveis de preços com diferença significativa entre ambos – o menor preço é 22% mais baixo 

do que o maior, o que pode ter aumentado a relevância deste atributo.   

 

É relevante mencionar que a preferência que foi dada na coleta da dados através 

de amostra por conveniência, também limita qualquer generalização do estudo. 

 

Com relação ao método, Gibson (2002) classifica os projetos de análise conjunta 

como tipicamente restritos a questões de importância reconhecida pelo cliente, e com foco em 

questões táticas e não estratégicas.  

 

Em defesa do modelo, Orme (2002), diz que análise conjunta tem sido usada com 

sucesso por mais de 30 anos e que muitas vezes 6 (seis) ou até menos atributos são suficientes 

para um estudo. No caso do presente estudo o levantamento dos atributos via pesquisa 

qualitativa minimiza a possibilidade de que os que foram arbitrados sejam pouco relevantes 

para os consumidores. 

 

 

5.4. Sugestões para Pesquisas Futuras 

  

Como sugestão para pesquisas futuras surgem dois caminhos mais claros. O 

primeiro diz respeito à realização de um estudo semelhante em termos de objetivos, mas 

considerando outros objetos de compra. Por exemplo, a realização de estudo semelhante 

envolvendo a compra de DVDs, CDs, revistas e livros. Outra opção interessante nesta mesma 
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linha seria realizar estudo semelhante envolvendo a compra de produtos de maior valor, como 

carros, eletrodomésticos e informática, por exemplo. 

 

O segundo caminho de estudos seria aprofundar as influências das variáveis marca 

do canal de vendas e canal de distribuição (prazos e meios de entrega).  

 

Surge também como opção realizar um estudo semelhante, mas buscando 

trabalhar o atributo preço com um maior número de níveis, contornado uma das limitações 

deste estudo. 

 

Uma abordagem também bastante interessante seria analisar e comparar os 

estudos existentes sobre os atributos mais relevantes para o varejo eletrônico, buscando 

identificar alguma possível relação entre a importância do atributo e o tipo de produto; caso 

exista. 

 

Finalmente, é importante ressaltar que um trabalho de pesquisa nunca se esgota 

em si mesmo, pois se beneficia dos estudos anteriores e, principalmente, abre espaço para 

novos estudos. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A - Roteiro para Entrevista em Profundidade 

 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA EM PROFUNDIDADE  
 
 
APRESENTAÇÃO 
 
§ Apresentação do entrevistador e dos objetivos do trabalho e agradecimento da 

disponibilidade do entrevistado 
§ Explicações sobre o trabalho: uma dissertação de mestrado, sobre hábitos e 

escolhas em compras on-line por consumidores pessoa física 
§ Garantir sigilo e anonimato sobre as informações 
§ Das regras do jogo: ausência de respostas certas ou erradas, inexistência de 

caráter de venda, etc. 

Apresentação do respondente: nome, profissão, estado civil, filhos, 
onde reside. 
 

Início da abordagem sobre o tema da pesquisa 

 
Qual a importância do computador e da Internet na sua vida?  
 
Com que finalidade usa a Internet? (fins profissionais/ instrução/doméstico/lazer) 
 
Que recursos da Internet utilizam? (e-mail, consultas, downloads, compras, serviços)  
 
Que tipos de sites e assuntos costumam consultar? Bem rápido 
 
 

Compra pela Internet  
 
Em relação à compra de produtos e serviços. O que pensam sobre comprar via 
Internet? 
 
Como se sentem fazendo ou pensando em fazer esse tipo de transação pela 
Internet? 
 

Explorar: vantagens/desvantagens, restrições e limitações.  
 

Costumam usar esses recursos? Já fizeram alguma compra? Já 
contrataram algum serviço? 
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Se sim: Como avaliam essa experiência?  

Funcionou? Algum aspecto não atendeu a expectativa? Repetiram a 
experiência? 

  
Se não: Por que nunca compraram? 

 
 
Existem produtos ou serviços que não comprariam/contratariam pela Internet? 
Qual(is)? Por que? 
 
O que acham que desperta(ria) o interesse de vocês para comprar ou adquirir algum 
serviço pela Internet?  
 
Como vocês percebem a ausência da pessoa (do fator humano) na transação via 
Internet? Que tipo de noções/sentimentos isso desperta?  
 
Existem tipos de produto ou serviço em que essa presença é fundamental?    
 
 

Expectativa de compra de livros 

 
Como vocês avaliam a Internet como alternativa para comprar livros?  Prós e 
contras.  
 
Vocês sempre pensam na Internet para comprar a algum produto deste tipo? 
 
Que tipos de livros considerariam interessante adquirir por Internet? Algum livro não 
seria viável? Por que? 
 
Quais os sites/lojas virtuais que usaram em suas pesquisas para compra de livros? 
Em quais acabou comprando? Se não foi o mesmo, por que pesquisou em um e 
comprou em outro? 
 
Tendo definido qual o produto/livro que você pretende adquirir, quais são os fatores 
mais importantes na escolha de um site em detrimento de outro? 

- Preço?  
- Vários meios de pagamento: cartão, cheque, etc. Qual o melhor? 
- Parcelamento e financiamento? Quantas vezes? 
- Imagem/marca? (Como avalia? Propaganda?) 
- Confiabilidade do site? (Como avalia? Softwares de segurança?) 
- Usabilidade do site? 
- Nacionalidade do site? 
- Propaganda?  
- Informações via imprensa? 
- Divulgação via Internet? 
- Indicação de amigos? 
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- Quantidade de informações (Quais são as mais importantes?) 
- Prazo de entrega? 
- Possibilidade de devolução? 
- Ser uma loja virtual que também venda no mundo real? 
- Possibilidade de comprar por telefone? 
- Presença humana na transação? 
- Experiência de compra anterior? 
- Promoções? Quais? 
- Facilidade de navegação no site? 
- Programa de fidelidade? Quais? 

 
Quais seriam os cinco principais? Alguns são subjetivos e de difícil mensuração, 
como você os avalia? (Explorar para obter escalas e formas de mensuração. 
Observar a terminologia usada.) 
 
Descreva com os maiores detalhes que você lembras a sua última experiência de 
compra de um produto/livro via Internet. Foi uma boa experiência? Você escolheria 
de nova a mesma loja? Voltou a comprar? 
 
Quais fatores fariam com que você não comprasse em uma determinada loja virtual?  
 
Você gostaria de acrescentar algum ponto sobre o assunto que não abordamos? 
Explorar! 
 
Agradecer e encerrar. 
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ANEXO B - Questionário – Pesquisa Quantitativa  

__________________________________________________________________ 
 

Caro(a) Respondente, 

 

Agradeço a sua disponibilidade em responder este rápido questionário, sobre 

hábitos e escolhas de sites de compras on-line de livros por consumidores. 

As informações fornecidas serão usadas somente para o escopo de um 

trabalho acadêmico, mantendo o sigilo e anonimato sobre os respondentes. 

 

Obrigado!  

 

Claudio Baptista. 

 

 
 

1. Qual o número de vezes que o Sr(a). comprou pela Internet nos últimos 6 
meses?  

 
(   ) 0 (zero) 
(   ) 1 a 2 
(   ) 3 a 5 
(   ) mais de 5 

 
 
Para responder as questões abaixo, considere a situação onde você já decidiu 

comprar o Dicionário Aurélio de Língua Portuguesa – Edição 2004 pela Internet 

e, então, você necessita avaliar as diferentes ofertas feitas pelas diversas lojas 

(sites) na Internet. 

Cada bloco representa uma possibilidade de compra (oferta) diferente onde 

você deve avaliar cada uma isoladamente usando a seguinte escala: 

 

1  2  3  4  5 

Dificilmente                 Certamente 

compraria                 compraria 

 

Assinale a sua avaliação para cada uma das propostas (ofertas) a seguir: 
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Oferta 01 

 
 

Preço: R$ 147,00 

  

Prazo de entrega:  2 dias úteis 

 

Você já comprou antes com sucesso na Livraria Saraiva 
 

Seus amigos indicaram a Livraria Saraiva para você comprar 
 

O site é muito rápido e fácil – é possível fechar a compra em menos de 3 
minutos 

______________________________________________________________________________ 
Avaliação 

Dificilmente compraria          1          2          3          4          5           Certamente compraria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oferta 02 

 
 

Preço: R$ 189,00 

  

Prazo de entrega:  10 dias úteis 

 

Você nunca comprou antes na Livraria Saraiva 
 

Seus amigos indicaram a Livraria Saraiva para você comprar 
 

O site é razoavelmente rápido e fácil – é possível fechar a compra em pouco 
mais de 10 minutos 

______________________________________________________________________________ 
Avaliação 

Dificilmente compraria          1          2          3          4          5           Certamente compraria 
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Oferta 03 

 
 

Preço: R$ 189,00 

  

Prazo de entrega:  2 dias úteis 

 

Você nunca comprou antes na Livraria Sodiler 
 

Nenhum amigo indicou a Livraria Sodiler para você comprar 
 

O site é muito rápido e fácil – é possível fechar a compra em menos de 3 
minutos 

______________________________________________________________________________ 
Avaliação 

Dificilmente compraria          1          2          3          4          5           Certamente compraria 

 
 
 
 
 
 
 
 

Oferta 04 

 
 

Preço: R$ 189,00 

  

Prazo de entrega:  10 dias úteis 

 

Você já comprou antes com sucesso na Livraria Saraiva 
 

Nenhum amigo indicou a Livraria Saraiva para você comprar 
 

O site é muito rápido e fácil – é possível fechar a compra em menos de 3 
minutos 

______________________________________________________________________________ 
Avaliação 

Dificilmente compraria          1          2          3          4          5           Certamente compraria 
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Oferta 05 

 
 

Preço: R$ 147,00 

  

Prazo de entrega:  2 dias úteis 

 

Você nunca comprou antes na Livraria Saraiva 
 

Nenhum amigo indicou a Livraria Saraiva para você comprar 
 

O site é razoavelmente rápido e fácil – é possível fechar a compra em pouco 
mais de 10 minutos 

______________________________________________________________________________ 
Avaliação 

Dificilmente compraria          1          2          3          4          5           Certamente compraria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oferta 06 

 
 

Preço: R$ 147,00 

  

Prazo de entrega:  10 dias úteis 

 

Você nunca comprou antes na Livraria Sodiler 
 

Seus amigos indicaram a Livraria Sodiler para você comprar 
 

O site é muito rápido e fácil – é possível fechar a compra em menos de 3 
minutos 

______________________________________________________________________________ 
Avaliação 

Dificilmente compraria          1          2          3          4          5           Certamente compraria 
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Oferta 07 

 
 

Preço: R$ 147,00 

  

Prazo de entrega:  10 dias úteis 

 

Você já comprou antes com sucesso na Livraria Sodiler 
 

Nenhum amigo indicou a Livraria Sodiler para você comprar 
 

O site é razoavelmente rápido e fácil – é possível fechar a compra em pouco 
mais de 10 minutos 

______________________________________________________________________________ 
Avaliação 

Dificilmente compraria          1          2          3          4          5           Certamente compraria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oferta 08 

 
 

Preço: R$ 189,00 

  

Prazo de entrega:  2 dias úteis 

 

Você já comprou antes com sucesso na Livraria Sodiler 
 

Seus amigos indicaram a Livraria Sodiler para você comprar 
 

O site é razoavelmente rápido e fácil – é possível fechar a compra em pouco 
mais de 10 minutos 

______________________________________________________________________________ 
Avaliação 

Dificilmente compraria          1          2          3          4          5           Certamente compraria 
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Oferta 09 

 
 

Preço: R$ 189,00 

  

Prazo de entrega:  10 dias úteis 

 

Você já comprou antes com sucesso na Livraria Sodiler 
 

Nenhum amigo indicou a Livraria Sodiler para você comprar 
 

O site é razoavelmente rápido e fácil – é possível fechar a compra em pouco 
mais de 10 minutos 

______________________________________________________________________________ 
Avaliação 

Dificilmente compraria          1          2          3          4          5           Certamente compraria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oferta 10 

 
 

Preço: R$ 147,00 

  

Prazo de entrega:  2 dias úteis 

 

Você nunca comprou antes na Livraria Sodiler 
 

Nenhum amigo indicou a Livraria Sodiler para você comprar 
 

O site é muito rápido e fácil – é possível fechar a compra em menos de 3 
minutos 

______________________________________________________________________________ 
Avaliação 

Dificilmente compraria          1          2          3          4          5           Certamente compraria 
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Oferta 11 

 
 

Preço: R$ 147,00 

  

Prazo de entrega:  10 dias úteis 

 

Você nunca comprou antes na Livraria Saraiva 
 

Seus amigos indicaram a Livraria Saraiva para você comprar 
 

O site é muito rápido e fácil – é possível fechar a compra em menos de 3 
minutos 

______________________________________________________________________________ 
Avaliação 

Dificilmente compraria          1          2          3          4          5           Certamente compraria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oferta 12 

 
 

Preço: R$ 189,00 

  

Prazo de entrega:  2 dias úteis 

 

Você nunca comprou antes na Livraria Saraiva 
 

Seus amigos indicaram a Livraria Saraiva para você comprar 
 

O site é muito rápido e fácil – é possível fechar a compra em menos de 3 
minutos 

______________________________________________________________________________ 
Avaliação 

Dificilmente compraria          1          2          3          4          5           Certamente compraria 
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Para encerrar o questionário informe alguns poucos dados sobre você: 

(**) preenchimento não obrigatório 

Nome (**): 
 

Tel. (**):      Sexo:  (   ) M  (   ) F 
 

2. Qual é a sua idade?  
 
(   ) Menos de 18 anos 1  
(   ) 18/30 anos   2 
(   ) 31/40 anos   3  
(   ) 41/50 anos   4 
(   ) Mais de 51 anos  5 
 
 
3. Você pessoalmente, quantas horas usa a Internet por semana?  
 
(   ) Menos de 3 horas  1 
(   ) De 3 a 7 horas  2  
(   ) De 7 a 15 horas  3 
(   ) De 15 a 30 horas  4 
(   ) Mais de 30 horas  5 
 
 
4. Como é feito o acesso à Internet no local onde você mais usa? 
 

 
 
  
 
 

 
5. O(a) Sr(a) ..... 

 
(   ) Trabalha 1 
(   ) Estuda 2 
(   ) Trabalha e estuda 3 
(   ) Outros. Especifique: 4 

 
 

6. Qual a sua renda pessoal mensal? 
 

(   ) Menos de R$ 1.000  1 
(   ) De R$ 1.001 a R$ 3.000  2  
(   ) De R$ 3.001 a R$ 5.000  3 
(   ) Mais de R$ 5.000   4 

 
Muito obrigado!  
 

(   ) Acesso discado / via telefone 1 
(   ) Acesso em banda larga (Rede, Cabo, ADSL, 
Rádio, Velox, Virtua, Speedy, etc) 2 

(   ) Outros. Especifique: 3 


