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RESUMO 

SP-00022045-4 

NOGUEIRA, Cláudia Mendes. Busca de informações na Internet e o processo de decisão de 
compras. São Paulo: EAESP/FGV, 2001. 150 p. (Dissertação de Mestrado apresentada ao Curso 
de Pós Graduação da EAESP/FGV, Área de Concentração :Mercadologia). 

Resumo : Esta dissertação tem objetivos focados na análise da utilização da Internet como fonte 
de informação durante o processo de decisão de compras do consumidor. O primeiro objetivo é 
o de rever o processo de decisão de compras e apresentar suas fases de modo a identificar um 
referencial conceitual que sustente o desenvolvimento do tema proposto. O segundo objetivo é o 

i de apresentar o conceito de sobrecarga de informação e seus efeitos sobre o consumidor. O 
terceiro objetivo visa discutir conceitualmente a Internet como mídia e fonte de Informação. No 
quarto objetivo busca-se evidências de que a Internet contribui para o aumento da sobrecarga de 
informações. O quinto objetivo visa identificar os mecanismos e ferramentas criados para 
disponibilizar, acessar e facilitar a busca de informações na Internet. 

Finalmente, com o sexto objetivo, buscou-se identificar um referencial conceitual que 
ajude a fornecer uma base para o estudo sobre a busca de informações de compras na Internet, 
evidenciando a utilização das ferramentas e mecanismos identificados, durante o processo de 
decisão de compras, destacando os que possam minimizar a sobrecarga de informação durante 
esse processo. 

Palavras-chave: processo de decisão de compras, comportamento do consumidor, sobrecarga de 
informações, Internet, busca de informações, fonte de informação. 
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Wlrere is t/Je Life we have lost in living? 
Wlrere is the wisdom we l1ave lost in knowledge? 

W11ere is tl1e knowledge we have lost in information? 

T.S. Eliot, The Rock (1934) pt.l 
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1. Introdução 

Este trabalho nasceu do interesse em estudar o processo ·de disseminação e expansão 

recente da Internet através da World Wide Web , selecionando aspectos referentes a sua 

utilização como uma nova fonte de informação e mídia. 

DRUCKER (1970) alertou para o surgimento de tecnologias genuinamente novas a partir 

da segunda metade do século XX e sobre o grau de descontinuidade que estas novas 

tecnologias iriam propiciar. Peter Drucker, neste seu trabalho, questiona sobre o que 

precisamos tentar solucionar hoje para construir o futuro, numa era de descontinuidade. 

O autor apresenta a idéia de que " o verdadeiramente novo, via de regra, não satisfaz 

exigências que já existem .. Cria novas expectativas , estabelece novos padrões, toma 

possível novas satisfações. [ ... ] A nova tecnologia sempre requer novos mercados que 

nem mesmo eram concebíveis antes que a nova tecnologia tivesse criado novas 

exigências." (DRUCKER, 1970, p 68) 

Adotar a Internet como fonte de informação, utilizar-se das ferramentas disponíveis para 

acessar seu conteúdo, testar, aprender, desistir de usar, continuar tentando são 

características de consumidores inovadores, predispostos à descontinuidade, que 

certamente ajudarão as empresas a escreverem sobre folhas em branco. 

O interesse pelo tema Internet levou a refletir sobre o seu uso como fonte de informação, 

tendo em mente que hoje vivencia-se apenas o início das possibilidades que esta nova 

mídia poderá oferecer. 

A partir de algumas reflexões, pretende-se contribuir para o aperfeiçoamento de 

ferramentas e ações que possam auxiliar no desenvolvimento de uma mídia e fonte de 

informação relevantes para os consumidores. 
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Dentre as aplicações tecnológicas que mais progrediram na segunda metade desse século, 

temos as relacionadas às comunicações, em sentido amplo. Modificações recentes, 

impulsionadas pelo avanço tecnológico, podem influenciar de forma definitiva o futuro 

das mídias e a sua estética. 

Segundo o relatório COMÉRCIO Eletrônico na América Latina (2000) , preparado pelo 

Boston Consulting Group, o varejo on-line cresce rapidamente na América Latina. No 

final do ano 2000 deverá ter atingido US$ 580 milhões, indicando um crescimento da 

ordem de 432 % de 1999 para 2000. Dentre os países da América Latina, o Brasil 

continua sendo o maior mercado, com uma estimativa de ter transacionado US$ 300 

milhões em 2000. Surgiram muitos novos sites, mas um número reduzido ainda domina o 

mercado latino-americano. Os dez primeiros sites representam, em cada mercado, de 

57% a 80% do volume total. Nos Estados Unidos este índice é de 38%. Estima-se que 

muitos dos sites menores atualmente em funcionamento não sobreviverão. 

Abaixo mais alguns dados do estudo do Boston Consulting Group sobre o mercado 

latino-americano : 

o 71 milhões de pessoas com 15 anos ou mais residem em lares que têm 
condições financeiras de acessar a Internet. 

o Destes, 13.2 milhões (19%) têm acesso atualmente à Internet. 

o Deste público, 43% reside no Brasil, 21% no México e 10 % na 
Argentina. 

Os dados acima evidenciam que esta dissertação está sendo feita em um momento de 

turbulência para este mercado, onde várias iniciativas ainda são experimentais. Entende

se que este é um momento fértil para que novas formas de relacionamento entre empresas 

e clientes possam surgir. 

O reconhecimento da Internet como fonte de informação, seus movimentos e 

particularmente os aspectos relacionados ao processo de compras deve ser tema de 

interesse para: empresas, anunciantes, agências de propaganda, estudiosos e profissionais 

de marketing. O interesse justifica se seja pela novidade do tema, seja pela alteração que 
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a Internet, através da World Wide Web, pode imprimir na forma como os consumidores 

buscam informações durante o processo de compra. 

Estudar a Internet como fonte de informação e mídia, nos dias atuais, assemelha-se a 

examinar descontinuidades como fonte de idéias. Neste sentido, a literatura selecionada 

sobre o tema proposto será revista tendo em mente que novas tecnologias, via de regra, 

criam novos padrões de consumo e exigências antes não existentes, representando 

oportunidades para as empresas e para a sociedade, como alertou DRUCKER ( 1970). 

Vivemos num mundo repleto de novas ferramentas e tecnologias . Deve-se lembrar , 

segundo o autor referenciado, que a tecnologia não diz respeito a coisas: processos, 

ferramentas e produtos. Ela é relativa ao trabalho, representado essencialmente pelas 

atividades humanas que contribuem para diminuir as limitações impostas pelas leis 

biológicas. O autor refere-se à tecnologia como a ação humana sobre objetos ou como um 

conjunto de objetos caracterizados por servirem às necessidades humanas. Nesse sentido, 

as maiores questões sobre a tecnologia não são técnicas, mas humanas. 

Para DRUCKER (1970) é neste contexto que está inserida a nova era da informação. No 

passado, a sociedade e as organizações estavam estruturadas para lidar com a falta de 

informação. Hoje em dia, com o desenvolvimento na área computacional, as 

informações passam a estar cada vez mais disponíveis. No entanto, esses avanços 

computacionais têm sido usados simplesmente para produzir cada vez mais informação. 

Toma-se, portanto, urgente a exploração das facilidades do computador e das novas 

ferramentas para darem apenas a informação de que se precisa. O computador, como 

qualquer outro equipamento, deve ser visto como um objeto para servir às necessidades 

humanas. 

Os hábitos de utilização da Internet ainda não estão consolidados para a grande maioria. 

Além da questão do hábito, existe a exclusão digital, que segundo BORGES (2000), 

atinge 94% da população da Terra, tomando-se uma preocupação que passou a constar da 

agenda de discussões das lideranças do planeta. 

Em prefácio ao livro de GODIN (2000) , Don Peppers sinaliza que o Marketing em um 

mundo interativo deve ser uma atividade colaborativa em que o profissional ajuda o 

3 



consumidor a comprar e o consumidor ajuda o profissional a vender. Neste sentido, o 

Marketing deve endereçar urgentemente as questões relativas à revolução da informação 

e seus impactos sobre a vida dos consumidores. 

Para HOFFMAN & NOVACK (1995), sem um arcabouço teórico que ajude a examinar 

os desafios que a Internet representa, os profissionais serão incapazes de realizar 

progressos ao explorar o seu potencial. Se os profissionais de marketing não entenderem 

este novo ambiente, eles não estarão aptos para desenvolvê-lo nem para criar soluções 

que satisfaçam às exigências dos consumidores. 

4 



2. Objetivos 

O presente trabalho busca trazer contribuições práticas e teóricas. No campo teórico, 

pretende-se contribuir para o aprofundamento relacionado à capacidade da Web de 

tornar-se uma ferramenta útil no processo de busca de informação para apoiar situações 

de compra, avaliando em particular a geração de excesso de informação. Como 

contribuição prática, serão selecionadas e evidenciadas algumas ferramentas adotadas nos 

dias de hoje para administrar o acesso, recuperação e seleção de informações na Internet. 

A partir daí, estaremos referenciando essas ferramentas sob a óptica da sua utilização 

durante o processo de decisão de compras a partir da construção de u.m referencial 

conceitual. 

Considerando a novidade do tema e a relativa escassez de material teórico que trata do 

assunto, optou-se por conduzir o estudo em caráter exploratório. Espera-se, com este 

trabalho, atender aos seguintes objetivos: 

o Rever o processo de decisão de compra do consumidor , apresentando suas 
fases e ressaltando a busca de informações. 

o Apresentar o conceito de sobrecarga de informações e seus efeitos na 
capacidade do consumidor de processa-las, decidir e adquirir 
conhecimento sobre produtos e serviços. 

o Discutir conceitualmente a Internet como mídia e fonte de informação. 

o Apresentar evidências de que a Internet contribui para o aumento da 
sobrecarga de informações. 

o Identificar e selecionar mecanismos criados para disponibilizar, acessar e 
facilitar a busca de informações na Internet para o consumidor. 

o Identificar um referencial conceitual que ajude embasar o estudo sobre a 
busca de informações de compras na Internet , destacando a utilização, 
durante as fases do processo de decisão de compra, das ferramentas e 
mecanismos identificados, ressaltando os que possam minimizar a 
sobrecarga de informação. 
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3. Metodologia 

Apresenta MARCONI & LAKA TOS ( 1992) que a dissertação é um estudo de natureza 

reflexiva que requer sistematização, ordenação e interpretação de dados. Corno trata-se 

de um estudo formal, necessita de metodologia própria para o seu desenvolvimento. 

Métodos de Estudo 

A escolha de um método de estudo depende do seu objetivo, conforme apresenta 

SELLITIZ (1974). Os principais métodos categorizados por este autor e por BOYD & 

WESTFALL (1984) são: 

Estudos Formuladores ou kxploratórios: . . quando se pretende obter urna familiarização 

com um fenômeno, conseguir nova compreensão sobre este, procurar novas relações , o 

que exige um planejamento de pesquisa suficientemente flexível para permitir a 

consideração de muitos aspectos diferentes de um fenômeno. 

Estudos Descritivos: quando 'se pretende apresentar, de modo preciso, as características 

de uma determinada situação, e quando sé deseja verificar com que freqüência algo 

ocorre. No caso em que se pretende formular modelos, estudos descritivos também são 

utilizados. 

Estudos Experimentais: quando se quer verificar urna hipótese anteriormente formulada e 

testar hipóteses específicas. 

Um Estudo Exploratório 

Segundo BONN OMA ( 19~5), no caso de problemas em que o conhecimento é muito 

reduzido, geralmente o estudo exploratório é o mais recomendado. Segundo este autor os 

estudos exploratórios podem ser desenvolvidos através de técnicas qualitativas e. 

quantitativas. Pesquisas quantitativas estudam um grande número de casos a partir de 

categorias conhecidas e que podem ser medidas, com a finalidade de obter validade 

estatística para seus resultados. As pesquisas qualitativas conduzem a generalizações 

teóricas a partir de observações de campo. 
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Como o trabalho proposto será desenvolvido em uma área ainda carente de informação 

acadêmica, sobre um tema em evolução e transfonnação, resolveu-se adotar o estudo 

exploratório como método.· Assim, pretende-se obter compreensão e familiarização com 

o tema para, ao final, estabelecer relações entre os assuntos tratados de forma a construir 

um referencial teórico. 

Para desenvolver-se um projeto de estudo exploratório, pode-se adotar três tipos de 

enfoque, segundo BOYD & WESTFALL (1984), apresentados a seguir: 

o Estudo baseado em informações secundárias : representa uma maneira 
rápida de tomar conhecimento, dado que se utiliza de trabalhos realizados 
por outras pessoas. As fontes de informação podem ser : livros, jornais, 
revistas, relatórios específicos, entre outros. 

o Investigação com pessoas que têm infonnações sobre o assunto : o 
conhecimento é adquirido a partir de entrevistas com pessoas que 
detenham o conhecimento específico sobre o objeto a ser estudado. 

o Análise e estudo de casos selecionados : permite · a obtenção do 
conhecimento a partir de um estudo intensivo, que resulte na compreensão 
a partir da investigação de todos os aspectos importantes para o 
entendimento do objeto de estudo. 

O presente estudo baseia-se em informações secundárias. Esse enfoque foi utilizado a fim 

de atingir cada um dos objetivos anteriormente apresentados. Deseja-se que ao. final deste 

trabalho outros pesquisadores possam se utilizar do referencial teórico apresentado, para 

novas pesqmsas. 

Segue abaixo uma breve descrição do procedimento metodológico que nos utilizaremos 

para descobrirmos idéias e relações importantes entre elas. 

Objetivo 1 :Rever o processo de decisão de compra do consumidor, apresentando suas 

fases e ressaltando a busca de informações. 

Selecionar a teoria de Marketing que trata do processo de decisão de compra do 

consumidor com o objetivo de encontrar sustentação para a pesquisa sobre a busca de 

informações durante esse processo. 
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Objetivo 2 : Apresentar o conceito de sobrecarga de informações e seus efeitos na 

capacidade do consumidor de processa-las, decidir e adquirir conhecimento sobre 

produtos e serviços. 

Selecionar a teoria de Marketing e publicações da atualidade que apresentem a 

sobrecarga de informações e seus efeitos na capacidade do consumidor em processar 

informações, conseguir decidir e ganhar conhecimento. 

Objetivo 3 : Discutir conceitualmente a Internet como mídia e fonte de informação. 

Essa discussão será feita a partir da apresentação de uma seleção bibliográfica da 

literatura atual, acadêmica ou não,· apontando a Internet como uma nova mídia e fonte de 

informação. 

Objetivo 4 : Apresentar evidências de que a Internet contribui para o aumento da 

sobrecarga de informações. 

Para atingir esse objetivo será feita uma pesqmsa bibliográfica em publicações 

acadêmicas e em jornais e revistas da atualidade com objetivo de entender o significado 

do conceito de sobrecarga de informações na Internet, suas causas e seus efeitos sobre 

processos decisórios de compra. A partir daí será avaliado como a Internet contribui para 

o aumento da sobrecarga de informações para o consumidor . 

Objetivo 5 : Identificar e selecionar mecanismos criados para disponibilizar, acessar e 

facilitar a busca de informações na Internet para o consumidor. 

Para atingir esse objetivo será feita uma pesquisa bibliográfica, em textos publicados em 

livros, revistas, jornais da atualidade e sites com a finalidade de identificar e selecionar 

formas de disponibilizar e procurar informações na Internet. 

Em seguida serão selecionados alguns deles para que se possa identificar características 

específicas e objetivas. O critério de escolha será de acordo com o grau de utilização de 

cada mecanismo, ou seja, serão selecionados os mais utilizados. Outro critério de seleção 

será o caráter inovador apresentado pelo mecanismo na busca da solução do problema, 

mesmo que ele ainda não seja muito utilizado. 
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Objetivo 6 : Identificar um referencial conceitual que ajude embasar o estudo sobre a 

busca de informações de compras na Internet , destacando a utilização, durante as fases 

do processo de decisão de compra, das ferramentas e mecanismos identificados, 

ressaltando os que possam minimizar a sobrecarga de informação. 

Associar os diferentes mecanismos encontrados às fases do processo de decisão de 

compras. Ou seja, a partir do entendimento dos diferentes mecanismos selecionados, cada 

um deles será associado às fases do processo de compras, considerando-se as 

funcionalidades e características de cada mecanismo. Esta associação será feita a partir da 

combinação entre a necessidade de informação gerada em cada fase da busca com as 

funcionalidades observadas para os mecanismos selecionados. 
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4. Processo de decisão de compra 

Segundo MOWEN & MINOR (1998), o processo de decisão de compra tem sido 

estudado pelo menos por três perspectivas ou abordagens : a tradicional, a experimental e 

a comportamental. Analisar o processo de compras tomando-se como base as três 

perspectivas em vez de apenas a abordagem tradicional pode trazer beneficios aos 

diversos estudos nesta área. Se, por uma lado, a abordagem experimental e 

comportamental podem representar controvérsias para alguns pesquisadores, trazem à 

tona a riqueza que representa o comportamento do consumidor. 

Apresentamos abaixo uma breve revisão das três abordagens, desenvolvidas 

prioritariamente com base nos autores acima referenciados. 

4.1 Abordagem tradicional 

Durante a década de 1970 e início da década de 80, os pesquisadores passaram a ver o 

consumidor como um decisor. Segundo esta perspectiva, a compra é um "problema" a 

ser resolvido dentro de um processo racional. Esta abordagem foi denominada de 

"processo decisório", para a qual o consumidor passa por uma· série de etapas no 

momento em que está comprando. Estas etapas incluem o reconhecimento do problema, 

busca de alternativas, avaliação destas alternativas, escolha e avaliação pós-aquisição, 

como mostra o QUADRO L 

QUADRO l - PERSPECTIVA DO PROCESSO DECISÓRIO 
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Reconhecimento do Problema ocorre quando o consumidor reconhece que tem uma 

necessidade. A propaganda, por exemplo, tem como um dos seus objetivos causar ao 

consumidor o reconhecimento de uma necessidade. 

Caso a necessidade seja realmente reconhecida, o consumidor se engaja na fase de Busca 

por informações, que pode ser extensiva ou não. 

Após a busca segue-se a Avaliação de Alternativas, que pode ser entendida como a 

formação de atitudes em relação às alternativas encontradas para a solução do problema. 

No momento de Escolha o consumidor decide sobre as alternativas que identificou. 

Na Avaliação Pós-Aquisição, o consumidor avalia as conseqüências da decisão tomada. 

Já no final da década de 1970 e início de 1980, surgiram questionamentos em relação à 

abordagem racional, que trata a compra como o resultado de um processo cuidadoso e 

analítico. 

KOTLER (1998) evidencia quatro tipos de comportamento de compra, considerando o 

alto ou baixo envolvimento do consumidor com as marcas e produtos, conforme o 

QUADR02. 

QUADRO 2- BAIXO E ALTO ENVOLVIMENTO DOS CONSUMIDORES 

ORTAMENTO DE 
MPRACOM 

DISSONÂNCIA REDUZIDA 

RTAMENTO DE 
lvv•tvlr-RA QUE BUSCA 

IEDADE 

MPORTAMENTO DE 
MPRA HABITUAL 

KOTLER, P. Administração de Marketing, 5'ed, Atlas, 1998, p.l78-179. 

O comportamento de compra complexo ocorre quando o consumidor está muito 

envolvido em uma compra e consciente das diferenças entre as marcas. Ocorre 

geralmente quando o produto é caro, não comprado com freqüência, representa risco e 

pode refletir o autoconceito do consumidor. Um exemplo desse tipo de compra seria a 

compra de um computador. 
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O comportamento de compra habitual ocorre nas compras de bens como o sal, por 

exemplo. O consumidor compra o sal com baixo envolvimento e geralmente já ·procura 

-pela marca que está habituado. O preço é baixo e a ausência de uma marca na prateleira 

do supermercado pode ser substituída com facilidade por outra. 

No comportamento de compra com dissonância reduzida apesar da pouca diferença entre 

as marcas, os consumidores apresentam um alto envolvimento, seja pelo fato de a compra 

ser cara, não freqüente ou arriscada. Um exemplo disso é a compra de um carpete, 

durante a qual o comprador passa por uma série de incertezas. 

Em algumas situações os compradores engajam-se num comportamento de compra que 

busca variedade. Neste caso o envolvimento é baixo, mas as diferenças de marcas são 

percebidas como significativas. A escolha da marca ocorre mais em função da variedade · 

disponível do que pelo fato de o consumidor estar insatisfeito com a escolha de rriarcas 

feita anteriormente. Seria o caso da compra de sabão em pó, por exemplo. 

Considerando-se o baixo e alto envolvimento dos consumidores na compra de bens e 

serviços, o modelo tradicionâl apresentado . anteriormente estaria sujeito a regras 

diferentes para cada \.una das fases do processo decisório, como ·pode ser observado no 

QUADR03, a seguir. 

QUADRO 3- PROCESSO DE DECISÃO DE COMPRAS- ALTO E BAIXO 
ENVOLVIMENTO 
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Neste sentido, decisões com maior envolvimento que implicam escolhas mais complexas 

levam o consumidor a buscar mais informações ou opções e a fazer uma avaliação mais 

extensiva das alternativas. Quando a escolha é simples, faz parte do cotidiano e demanda 

menor envolvimento por parte do consumidor, esta regra pode não ser verdadeira. 

Segundo esses autores, quando as empresas lidam com comportamentos complexos de 

compra, elas podem disponibilizar vendedores bem preparados, criar mensagens de 

propaganda mais detalhadas, com a finalidade de satisfazer o consumidor nesta fase de 

alto envolvimento. Enquanto isso, produtos que demandam menos buscas e avaliação de 

alternativas, são baratos e envolvem menor percepção de risco, podem ser divulgados e 

informados via propaganda de massa. 

4.2 Abordagem Experimental 

A abordagem experimental leva em consideração os sentimentos e pensamentos dos 

consumidores, ou seja, assume que os consumidores adquirem novas idéias e produtos 

com base nos sentimentos, sensações, imagens e emoções que promovem em suas vidas. 

Esta abordagem reconhece que alguns produtos carregam um sentido simbólico para o 

consumidor. A perspectiva experimental baseia-se no fato de que existe uma diferença 

entre o estado emocional no momento da decisão de compra e o desejado. O QUADRO 

4 ilustra essa abordagem. 

QUADRO 4- PERSPECTIVA EXPERIMENTAL 

Neste sentido, o processo de busca está relacionado à procura por informações que 

representem alternativas dé maior impacto emocional, sendo que a avaliação das diversas 

opções baseia-se na qualidade emocional de cada uma. 
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Dentro desta perspectiva pode-se também examinar : 

o Compra na busca por variedades , que pode ser entendida, dentro da 
abordagem experimental, como uma tentativa do consumidor de reduzir o 
tédio a partir da troca por novas marcas ou produtos, mesmo estando 
satisfeitos com as atuais . 

o Compras de marcas fora do "leque" de lealdade do consumidor que é um 
processo posterior a avaliação pós aquisição e que depende de diversos 
fatores originados na utilização da marca ou produto anteriormente 
escolhido. 

o As compras por impulso, que representam uma atitude de compra em que 
o consumidor não mede muito as conseqüências da compra. · 

Pode-se representar a compra por impulso através do QUADRO 5 apresentado a seguir: 

QUADRO 5- COMPRAS POR IMPULSO 

Este desenho esquemático tem o objetivo de ressal!ar que na compra por impulso o 

consumidor praticamente não passa por um reconhecimento de sua necessidade e assim 

a busca por informações e a avaliação de alternativas são extremamente superficiais. 

4.3 Abordagem Comportamental 

Nesta abordagem os pesquisadores estão centrados no comportamento dos consumidores 

e nas contingências do ambiente que influencia esses comportamentos. 
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QUADRO 6- PERSPECTIVA COMPORTAMENTAL 

O foco desta abordagem consiste em identificar os reforços no ambiente que podem 

influenciar uma atitude de co.mpra sejam eles sociais (relacionados aos grupos de 

referência), psicológicos (ligados à motivação, aprendizagem, crenças e atitudes) , 

monetários e fisicos (texturas , cheiros, luzes). As repostas à busca por informações, 

nesse caso, são "repostas aprendidas" e as escolhas· são resultados de "reforços" 

comportamentais, como ilustra o QUADRO 6. 
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5. Processo de adoção de novos produtos 

Um caso particular do processo de decisão de compra é o da "adoção" de novos 
. ' 

produtos, idéias ou serviços. Segundo KOTLER ( 1998) o adotar um novo produto ou idéia 

significa a decisão de um consumidor tomar-se usuário regular de um produto. O 
o ' 

processo de adoção por parte do consumidor focaliza o processo mental através do qual 

um indivíduo passa do estágio de conhecimento da inovação e pode vir a chegar 

finalmente a sua adoção. 

' Apresenta-se de forma ilustrativa, através do QUADRO 7, o o processo de decisão de 

inovar proposto por ROGERS (1983). 

QUADRO 7- PROCESSO DÊ INOVAÇÃO 

Para cada uma das etapas apresentadas por este autor, existem variáveis associadas ao 

comportamento do consumidor que estão brevemente descritas na seqüência. Vale 

salientar que a decisão de. engajar-se num processo de decisão de inovar pressupõe 

algumas condições prévias relacionadas às práticas e hábitos dos consumidores, suas 
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necessidades , capacidade de inovar (que alguns possuem mais que outros), além da 

influência das normas do sistema social. 

A fase do conhecimento inicia-se quando o consumidor recebe estímulos fisicos e sociais 

que lhe chamam a atenção para o novo produto e para o seu funcionamento. As variáveis 

relacionadas a este estágio são socioeconômicas, de personalidade e de comunicação. 

Na fase de persuasão (ou interesse) ocorre a formação de atitude favorável ou 

desfavorável diante da inovação. Está relacionada à percepção de risco do novo produto. 

Neste momento avaliações como vantagem relativa com a adoção, compatibilidade com o 

comportamento e atitudes passadas, complexidade, capacidade de experimentação e 

capacidade de observação são importantes. 

A decisão envolve atividades que levam à escolha entre adotar ou rejeitar a inovação. 

Na implementação o consumidor passa a se utilizar da inovação. Até a implementação o 

processo era estritamente um exercício mental, mas após a implementação toma-se 

necessário, muitas vezes, uma mudança de comportamento. 

Durante a confirmação o consumidor busca por um reforço para suportar sua decisão de 

inovação. A decisão de descontinuar pode ocorrer quando o novo produto não pode ser 

integrado às praticas e hábitos do consumidor, ou quando conflita com seu estilo de vida 

ou informações previamente recebidas. 

Pode-se observar, através do QUADRO 7 , que em todas as fases, existe o efeito dos 

canais de comunicação sobre o processo de decisão. Pode-se depreender que a 

necessidade de informação, num processo de inovação depende da fase em que o 

consumidor se encontra. 

Outro fator importante a ser considerado é o tipo de inovação que está sendo feita pelo 

consumidor. ROBERTSON (1971) apresentou a dificuldade em definir "o novo". No 

entanto, sugere algumas definições, como por exemplo, considera inovação o que é novo 

para uma maioria, uma vez que é o agregado de consumidores que interessa para a 

empresa, e não um único consumidor. Segundo ele, nenhuma definição de inovação, 

satisfatoriamente, prevê o que é e o que não é um produto novo, a não ser que se apoie 
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nas percepções dos consumidores e, como sugerido, aceite-se a opinião da maioria sobre 

o que é considerado inovação. 

A dificuldade apontada por este autor para definir inovação reside no fato de tratar-se do 

problema de forma dicotômica: um produto ou serviço é novo ou não. 

Cabe, portanto, segundo este autor, uma gradação do conceito de inovação, levando-se 

em consideração o efeito que a adoção do novo produto ou serviço provocará nos padrões 

atuais de vida e de consumo dos indivíduos. 

Neste sentido, sugere a classificação da inovação de acordo com o grau de 

descontinuidade ou continuidade que promove junto aos padrões de vida e de consumo. 

Assim, uma inovação pode ser contínua, dinamicamente contínua ou descontínua. 

o A inovação contínua é a que menor influência tem sobre os padrões de 
consumo. 

o A dinamicamente contínua exerce maior influência sobre os padrões de 
consumo que a inovação contínua, mas não exige grandes mudanças de 
comportamento. 

o A inovação descontínua envolve o estabelecimento de novos padrões de 
consumo e criação de produtos até então desconhecidos e exige adoção de 
um novo padrão de comportamento. 

Uma inovação pressupõe maior envolvimento do consumidor no processo decisório . Se 

ela é descontínua, maior será o risco percebido pelo consumidor e, assim, maior será 

sua necessidade de informação. 
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6. Busca de Informações pelos consumidores 

MARCHIONINI, citado por TURNBULL (1997), definiu a busca por infonnação como 

o processo em que os seres humanos engajam com o propósito de mudar o estágio de 

conhecimento sobre determinado objeto ou situação. 

Para MOWEN & MINO R ( 1998) a busca refere-se às atitudes tomadas pelos 

consumidores para identificar e obter informação com o objetivo de resolver problemas. 

Já foi visto anteriormente que o processo de busca por informações pode variar de acordo 

com o fluxo de decisão que o consumidor venha a seguir, que, por sua vez, depende do 

tipo de marca, produto, serviço ou inovação que ele queira incorporar à sua vida. 

O processo de compras pode ser visto como um processo decisório, em que as 

informações estão presentes em todas as fases. Esta proposição é encontrada no trabalho 

de O'KEEF & McEARCHERN (1998) que diz que apesar de o modelo tradicional de 

decisão de compras ser apresentado de forma linear, os consumidores processam 

informações de forma contínua e desagregada . Por exemplo, um proprietário de um carro 

pode receber informações sobre um novo modelo e conversar com um amigo que o 

comprou, mesmo não tendo a intenção de fazer uma compra no futuro imediato. Neste 

sentido, o processo de decisão de compras é um processo no qual o consumidor adquire 

informação de forma incrementai e contínua. 

Segundo ROGERS (1983), o processo de decisão de inovar é essencialmente um 

processo de busca e processamento de informações em que o indivíduo é motivado a 

reduzir incertezas sobre as vantagens e desvantagens da inovação. 

Para O'SHAUGHNESSY (1987), no processo de busca de informações os consumidores 

passam a conhecer mais precisamente o que querem. Isto acontece pelo fato de que a 

busca envolvida num processo de avaliação passa a ser um processo de educação em que 

desejos e critérios de escolha ficam mais refinados e específicos. Elementos como a 

pressão do tempo, o sacrificio de postergar uma gratificação e a forma que o dinheiro será 

usado, representam elementos de pressão para diminuir a busca por informações e o 

aprendizado por parte do consumidor. 
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Segundo KELLER (1987) o ambiente no.qual a informação está inserida e as condições 

de processamento das informações são sempre imperfeitas. Essas. imperfeições podem 

diminuir a motivação do consumidor , levando-o a recorrer a atalhos no processo 

decisório, o que causa confusão e inferências inexatas durante este processo. 

De acordo ENGEL, BLACKWELL & MINIARDI (1995), os consumidores que sabem 

como lidar e organizar a informação podem encontrar mais produtos e serviços para 

satisfazerem suas necessidades. Neste sentido, afirmam estes autores, as empresas que 

souberem como facilitar o processo de busca por informações, ganham vantagem 

competitiva sobre as que não o fazem. 

6.1 Tipos de Busca 

Segundo MOWEN & MINO R( 1998), os pesquisadores têm estudado dois tipos de 

processos de busca : a busca interna e a busca externa. Na busca interna o consumidor 

procura em sua memória de longo prazo informações e experiências sobre produtos e 

serviços. Na busca extemà o consumidor conta com fontes como amigos, propagandas,. 

relatórios especiais para consumidores, vendas pessoais, entre outros. 

A busca interna pode ser dividida em dois estágios subsequentes : 

Consciência : é o segmento da memória onde todo o universo de marcas reconhecido 

pelo consumidor se encontra. As empresas querem estar neste universo, de modo que 

possam ser consideradas no processo de busca. 

Consideração: se estiver consciente das várias marcas e produtos o consumidor poderá 

considerá-los, ser indiferente a eles ou não aceitá-los. 

Com a busca externa o consumidor tem o objetivo de obter informação suficiente para 

identificar e comparar alternativas. Formalmente, BEATTY & SMITH (1987) definiram 

a busca externa como o grau de atenção, percepção e esforço direcionados para obter do 

ambiente dados e informações relacionados a uma determinada consideração de compra. 
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Segundo MOWEN & MINOR(1998) existem duas abordagens (mais utilizadas) que 

especificam os fatores que influenciam a busca externa. A primeira tem uma perspectiva 

econômica e a segunda uma perspectiva embasada no processo de decisão. 

A perspectiva econômica considera que a busca por informação vai até o momento em 

que o custo marginal de continuar procurando excede o ganho na perspectiva do 

consumidor. Neste sentido, quanto mais custoso for para o consumidor engajar-se em 

uma busca externa, menos ele estará propenso a realizar essa tarefa. Para que um 

consumidor faça uma busca extensiva, ele deve perceber um grande beneficio nesta 

atividade. Alguns fatores podem, também, influenciar este comportamento: proximidade 

fisica da loja, o custo da gasolina , o valor do tempo para o consumidor, o relacionamento 

com as marcas consumidas, entre outros. 

Existem estudos recentes sobre busca na Internet que se inspiram em teorias ecológica~ 

sobre a economia da coleta de alimentos para explicar comportamentos e estratégias de 

quem navega na rede em busca de informação. Esta abordagem, apresentada por 

CHALMERS (2000), em reportagem inicialmente publicada na New Scientist e 

posteriormente no caderno Mais! da Folha de S. Paulo, apresenta a seguinte proposição 

teórica : na medida do possível, os animais fazem escolhas que maximizam seu beneficio 

por "custo unitário". Nesse sentido, propõem que os criadores de bancos de dados e de 

sites usem a teoria da caça para criar recursos que sejam mais produtivos no momento em 

que os consumidores forem à caça de informações, maximizando assim o custo e o 

beneficio da busca. 

Além da perspectiva econômica, estudiosos como MOWEN & MINOR(1998), baseiam

se na perspectiva referenciada pelo processo de decisão que leva em consideração os 

seguintes fatores como influenciadores do processo de busca de informações : risco 

representado pelo produto, fatores associados às características dos consumidores e 

fatores situacionais. 

O risco representado pelo produto diz respeito ao conceito de envolvimento com o 

produto, sobre o qual já foi falado anteriormente, e pode envolver os seguintes fatores : 

risco financeiro, perfonnance do produto ou serviço (capacidade de o consumidor obter o 
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desempenho esperado com o produto ou serviços adquiridos), recursos de tempo, riscos 

sociais e riscos psicológicos. 

As características dos consumidores , conhecimento e experiência, personalidade e 

características pessoais (como o ciclo de vida da família, condições econômicas, estilo de 

vida) são fatores relevantes no processo de decisão de busca por informação. 

Ampliando esse leque , alguns fatores situacionais devem ser considerados para o 

entendimento do processo de busca externa: número de alternativas de escolha 

disponíveis, conveniência para a comparação e o tempo disponível para a busca. 

LEHMAMN & MOORE (1980) investigaram o processo de busca externa por 

informação e suas principais conclusões foram que o esforço de busca aumenta quando : 

o A categoria de produto é pouco conhecida e o consumidor precisa se 
informar para sentir-se seguro. 

o O consumidor dispõe de mais tempo de forma que pode realizar a 
atividade de busca de informações. 

o O produto adquirido requer mais envolvimento e, assim, o consumidor se 
predispõe à procura. 

o A propensão à compra é maior, o que amplia o reconhecimento da 
necessidade e o faz refletir mais sobre a compra. 

Além da busca interna e externa, existe outra distinção quanto ao tipo de busca realizada 

pelos consumidores e apresentada por MOWEN & MINOR(1998) : busca contínua por 

informação e a busca para compra. Enquanto o primeiro tipo independe de necessidades 

ou decisões específicas de compra, a segunda envolve a aquisição de informação para 

facilitar o processo de decisão de comprar. Um exemplo de busca contínua é o caso de 

interessados em algum hobby que acabam comprando revistas especializadas para se 

manterem informados. As pessoas realizam esse tipo de busca por se sentirem altamente 

atraídas por uma determinada categoria ou classe de produto. 

6.2 Processamento de Informações pelo Consumidor 

Segundo MOWEN & MINOR(1998), um dos mais vexativos problemas encontrados 

pelos profissionais de Marketing está em como se assegurar que os consumidores 
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recebam, compreendam e lembrem-se das informações sobre os produtos e servtços 

lançados e já presentes no mercado. 

Serão tomados por base as considerações e pesquisas apresentadas por esses autores para 

se fazer uma breve revisão sobre o processamento de informações pelos consumidores. 

Para esses autores, quando o consumidor reage apropriadamente à informação ou 

gerando informação por si mesmo, ele se adapta e influencia o mundo a sua volta. A 

informação é uma forma de ajuste entre os indivíduos e seu meio. 

A informação de consumo é obtida através da visão, audição, paladar, olfato e tato. A 

percepção do consumidor advém do processamento da informação que procura ou recebe. 

Esses autores definem o processamento de informações pelos consumidores como o 

processo através do qual os consumidores são ~xpostos à informação, dão atenção a ela, 

compreendem, memorizam e, posteriormente, recuperam-na para uso. 

Existem alguns conceitos associados com esse processamento : 

Orientação pelo Reflexo : significa capturar a atenção do consumidor a partir da criação 

de estímulo que oriente seu reflexo .. 

Adaptação : após ser submetido várias vezes ao mesmo estímulo, o consumidor passa a 

considerá-lo de forma positiva. 

Percepção : representa a fase inicial do processamento da informação; refere-se ao que 

acontece quando o consumidor é exposto à informação, dá atenção, compreende o 

estímulo dentro do seu ambiente. Neste momento o consumidor pode usar todos os seus 

sentidos. 

Envolvimento: o nível de envolvimento influencia a transição do consumidor da fase de 

exposição para a fase de atenção e , por conseqüência, à memória. O grau de 

envolvimento pode ser ampliado pelos seguintes fatores: capacidade de o produto 

expressar o autoconceito do consumidor para as outras pessoas (mostrar quem ele é, o 

que quer ou gostaria de ser), as características hedonísticas do produto ( capacidade de 

proporcionar prazer, interesse, fascinação, etc) , a relevância prática (o que realmente o 
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produto pode fazer pelo consumidor ou usuário) e o grau de incerteza que o produto 

confere (financeiro ou comportamental).Quanto maior o envolvimento, mats 

profundamente o consumidor irá processar as informações recebidas. 

Memória : a memória desempenha um papel importante em cada um dos estágios da 

percepção. A memória faz com que o consumidor antecipe a reação a um estímulo e 

auxilia o consumidor durante o processamento da informação. A memória pode ser 

dividida em três tipos : memória sensorial (provoca uma impressão imediata), memória 

de curto prazo (onde a informação é temporariamente guardada enquanto é processada) e 

memória de longo prazo (onde a informação é "permanentemente" armazenada, mas o 

acesso a ela e sua recuperação pode ser difícil ). 

O tema desta dissertação requer uma breve revisão sobre a memória curta, dado que ela 

possui algumas características importantes para este estudo. 

A memória de curto prazo tem uma capacidade bastante limitada e funciona como um 

funil. Se o consumidor recebe mais informações do que pode tratar, parte desta 

informação será perdida. Se muita informação é recebida, ocorre a "quebra" do processo 

de solução de problemas. Este fenômeno é conhecido como sobrecarga de informação e 

será tratado no Capítulo 6. 

Outra função importante da memória de curto prazo é a transferência de informações para 

a memória de longo prazo. O excesso de informações inibe a capacidade do consumidor 

de transferir a informação para a memória de longo prazo. 

A memória de curto prazo pode ser "alocada" de forma total ou parcial, dependendo do 

quanto o consumidor possa estar atento a determinado estímulo. 

6.3 Ganho de Conhecimento por Parte do Consumidor 

ALBA & HUTCHINSON (1987) definiram que o conhecimento do consumidor é a 

quantidade de experiência e informação que ele possui sobre determinado produto ou 

servtço. 

MOWEN & MINO R ( 1998) apresentaram três tipos de conhecimento do consumidor : 
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Conhecimento Objetivo : representa a infonnação objetiva sobre determinada categoria 

de produto ou suas características e beneficios tangíveis. 

Conhecimento Subjetivo : representa o que o consumidor pensa que sabe sobre 

determinado produto ou categoria. 

Conhecimento de Outros : trata da informação sobre o conhecimento de outros sobre os 

produtos. 

Segundo esses autores, alguns fatores interferem na capacidade de conhecimento por 

parte dos consumidores, tais como: 

o A capacidade de organização dos consumidores - faz com que troquem 
mais informações entre si e exijam mais dos produtores. 

o Capacidade de se tornarem mais eficientes e precisos no seu 
processamento de informações - através de atitudes e ferramentas o 
consumidor pode se capacitar para processar melhor a informação que 
recebe. 

Para estes autores, o conhecimento . do consumidor é adquirido através do processo de 

aprendizado cognitivo, que é um processo ativo, no qual o consumidor procura controlar 

a informação que obtém através da experiência (contato com os produtos ou serviços), ou 

através da educação (obtendo infonnação a partir de propagandas, representantes de 

vendas, algum esforço próprio ou outras formas). 
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7. Sobrecarga de Informações e os Recursos do Consumidor : 

Para iniciar a discussão referente à sobrecarga de informações, toma-se como base os 

conceitos apresentados até este momento e a revisão de alguns tópicos importantes para o 

entendimento deste fenômeno, como os recursos do consumidor, abaixo apresentados. 

Recursos do Consumidor e a Sobrecarga de Informações : 

De acordo com ENGEL, BLACKWELL & MINIARDI (1995), os consumidores 

dispõem basicamente de três tipos de recursos para estabelecerem relações de troca com 

o mercado: econômicos, de tempo e cognitivos. 

Para esses autores, se um consumidor já possui recursos econômicos, suas decisões de 

consumo serão baseadas nas suas estimativas sobre o valor da informação recebida, bem 

como nas suas limitações de tempo. 

O Recurso Tempo 

Para KAUFMAN & LANE (1991) assim como existe o orçamento econômico, existe o 

orçamento de tempo: 24 horas diárias, considerando-se uma abordagem tradicional. 

Alguns produtos, para serem consumidos, requerem utilização do tempo, como por 

exemplo assistir a televisão, praticar esportes, ir ao supermercado, ou utilizar a Internet. 

Adotando a metáfora do orçamento de tempo, pode-se concluir que a procura, consumo 

e utilização dos produtos têm um preço para o consumidor e absorvem o orçamento de 

tempo. 

Segundo HAHN & LEE (1992), para que haja sobrecarga de informações, é necessário 

que haja pressão do tempo. Neste. sentido, a sobrecarga de informações ocorre quando a 

quantidade de atividades, num determinado período de tempo, excede a capacidade de 

processamento de um sistema ou ser humano. 

A dimensão do tempo aparece, também, na visão de MALHOTRA, JAIN & LAGAKOS 

(1982) sobre o assunto. Para esses autores o excesso de informação ocorre pelo fato de o 

consumidor ter capacidade limitada para assimilar e processar uma certa quantidade de 
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infonnações, num dado período de tempo. Se este limite for excedido, acontece a 

sobrecarga e o consumidor passa a ficar confuso e a realizar decisões de menor 

qualidade. 

KAUFMAN, LANE & JAY (1991) apresentam uma abordagem do tempo com base no 

nível de atividade. Algumas atividades podem ser realizadas simultaneamente a outras 

como, por exemplo: alimentar-se e assistir a televisão, falar ao telefone celular e dirigir 

um automóvel, estabelecer um escritório em casa e cuidar das crianças, fazer compras e 

passear com a família. Esta abordagem revela uma visão não-linear para a utilização do 

tempo e revela o uso subjetivo desse recurso. 

Para esses autores, essa forma de utilização do tempo pode afetar a maneira como as 

pessoas organizam os seus dias e lidam com o excesso de informação. A utilização do 

tempo de forma simultânea para a realização de diversas tarefas é denominado de de 

utilização policrônica do tempo. 

ENGEL, BLACKWELL & MINIARDI (1995) sugerem que, provavelmente, a aceitação 

rápida dos telefones celulares tenha ocorrido, em parte, pela sua capacidade de permitir a 

utilização policrônica do tempo. 

Ainda segundo estes autores, o tempo, asstm como os recursos econômicos, sofrem 

influência de outras pessoas no domicílio ou família, no que tange à natureza do seu uso, 

pois o tempo pode ser consumido em atividades individuais ou coletivas. 

HAUSER & GLEN (1993.) apresentam um estudo que explora a relação custo-benefício 

para o consumidor na alocação de tempo na procura de informação para tomada de 

decisão de consumo, considerando que o tempo é um recurso limitado e que as pessoas 

tendem maximizar o valor obtido na utilização de uma determinada fonte de informação. 

Assim, conclui-se que o consumidor tende a fazer escolhas entre diversas fontes de 

informação, objetivando maximizar o resultado da sua decisão, considerando o fator 

tempo como limitador para a decisão. 

Pessoas com rendas mais altas poderiam comprar ma1s, no entanto elas podem ser 

tolhidas pelo tempo disponível para o consumo. Segundo ENGEL, BLACKWELL E 
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MINIARDI (1995), os consumidores podem ter alta renda, mas convivem com a pobreza 

do tempo. De acordo com uma pesquisa mencionada por esses autores pelo menos a 

metade dos trabalhadores americanos disseram que dariam um dia pago para ter mais um 

dia de folga . Os americanos valorizam o tempo tanto quanto valorizam o dinheiro. O 

grupo demográfico mais afetado pela falta de tempo são as mães que trabalham. De 

acordo com a pesquisa, os homens tendem a sentir menos a pressão do tempo que as 

· mulheres. A faixa etária mais sensível, considerando homens e mulheres, é a de 30 a 49 

anos. 

Em prefácio ao livro de GODIN (2000) diz Don Peppers que "cada um de nós nasce com 

apenas certa quantidade de tempo neste planeta, e descobrir como usá-lo de maneira sábia 

é uma das atividades fundamentais da vida. Prestar atenção em algo - qualquer coisa - é, 

na verdade, um ato consciente, que requer esforço consciente. Assim, o modo de vender 

alguma coisa a um consumidor no futuro significará conseguir sua permissão" 

A permissão será dada pelo consumidor às empresas através da alocação de mais um 

recurso, também precioso como o tempo, denominado recurso cognitivo, sobre o qual 

será feita uma breve revisão. 

Recurso Cognitivo : 

Representa a capacidade mental disponível para processar informações. As empresas, 

conforme sugerido anteriormente, competem pelos recursos econômicos, de tempo e 

também pela atenção do consumidor. A atenção representa a alocação da capacidade 

cognitiva aos estímulos do ambiente. Esta capacidade é limitada, ou seja, o ser humano é 

capaz de processar até uma certa quantidade de informação, num intervalo de tempo, com 

uma certa intensidade e direção. 

A intensidade da atenção pode vanar desde a concentração total até a parcial ou 

superficial, dependendo, inclusive, do ambiente em que o consumidor se encontra. 

De acordo com GLASER (1991), o desenvolvimento rápido dos computadores e 

telecomunicações acelera a velocidade com que a informação é transmitida, bem como 

aumenta a quantidade de informação fornecida para armazenagem e processamento. 
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O'SHAUGHNESSY (1987) ressalta alguns fatores que fazem com que os consumidores 

não consigam processar as informações de forma correta: 

o falta de capacidade do indivíduo para lidar e processar informação 

o falta de abertura para receber novas informações conflitantes com as 
anteriormente recebidas. 

o pensamento sonhador, não muito associado à realidade. 

o crenças dos consumidores. 

o respostas predominantemente emocionais. 

o proliferação de marcas e o aumento da complexidade de muitos produtos. 

ENGEL, BLACKWELL & MINIARDI (1995) definem sobrecarga de informação como 

uma situação em que a quantidade de informação, num dado ambiente, excede a 

capacidade cognitiva do consumidor. 

MALHOTRA (1984) contrapôs-se em relação à perspectiva de JACOBY (1984) sobre a 

capacidade do ser humano para lidar com este fenômeno. Para Jacoby os consumidores 

são altamente seletivos quanto à quantidade de informação e ao que devem acessar para 

tomar uma decisão. Neste sentido, o consumidor tenderia a controlar o processo e não 

deixar que sua capacidade de receber informação fosse excedida, mesmo que isso o faça 

despender mais tempo durante um processo decisório . Para ele, o que pesa no processo 

decisório não é a quantidade de informação que o consumidor recebe, mas o "tipo" de 

informação que acessa. Para Malhotra, apesar de o consumidor desenvolver mecanismos 

para limitar o processo de receber informação, esta capacidade é limitada, o que lhe 

acarreta dificuldades cognitivas, resultando em confusão ou outras disfunções. 

Uma reportagem da Folha de S. Paulo, cita uma fala da psicóloga Marilda Lipp, do 

Laboratório de Estresse da PUC de Campinas, que diz: 

"O cérebro possui mecanismos de filtragem que evitam a absorção de informação em 

excesso. Mas, quando a pessoa quer prestar atenção em tudo, ela neutraliza o filtro e 

passa a absorver tudo. Só que não consegue processar essa enxurrada de informações 
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direito e termina tendo um decréscimo na capacidade de rac10cmar analiticamente" 

FALCÃO (2000, p.ll) . 

KELLER (1987) centrou sua pesquisa na construção do que denominou "efetividade da 

decisão", que diz respeito à habilidade do consumidor em acessar o "valor" de cada 

informação. O fato de o consumidor processar informações adicionais pode acarretar 

beneficios ou custos, considerando (pelo menos) duas dimensões da informação: 

quantidade e qualidade . Estas duas dimensões exercem influências opostas na 

efetividade da decisão. Enquanto a quantidade de informação diminui a efetividade da 

decisão, a qualidade a aumenta . No entanto, a presença de muita infonnação de alta 

qualidade ocasiona decréscimos na efetividade da decisão. 

Além de receber influência da quantidade e qualidade da infonnação, a qualidade da 

decisão ou escolha acaba sendo afetada também diretamente por outros fatores 

contextuais, como o formato, o ambiente em que a informação é disponibilizada ou 

recebida e o grau de envolvimento do consumidor com o produto ou marca. Estes fatores 

podem ampliar ou diminuir o beneficio da busca por informações. 

Ansiedade e Sobrecarga de Informação : 

Para WURMAN ( 1991) o relacionamento do homem com a informação pode causar 

stress e ansiedade . Segundo este autor, a ansiedade se dá pela diferença entre o que 

"entendemos" e o que "pensamos que devemos entender". Várias situações podem 

provocar ansiedade de informação, como por exemplo : 

o não compreender a informação recebida; 

o sentir-se assoberbado por seu volume; 

o não saber se certa informação existe; 

o não saber onde encontrá-la; 

o saber onde encontrá-la, mas não ter a "chave" de acesso (exemplo : não 
conhecer comandos de um computador para processar o que quer). 
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Neste sentido, a ansiedade de informação pode ser resultado tanto do excesso quanto da 

carência de informação. Ou seja, precisar de uma informação e não ter acesso a ela 

também pode provocar ansiedade. 

De acordo com o conteúdo do site da School ofLibrary and Information Management1
, a 

grande quantidade de informação disponível, além de ser potencialmente prejudicial a 

saúde, é também ineficiente. Para se provocar a lembrança da informação, é necessário 

que ela esteja inserida num contexto. Como resultado, as pessoas podem ficar confusas 

num processo de tomada de decisão no qual conteúdo e contexto estão dissociados. Se o 

contexto estiver escondido por muitos dados, a lembrança e a cognição ficarão 

prejudicadas. Neste sentido, a informação não é apenas um produto a ser adquirido, mas 

um recurso a ser administrado. Para adquirir conhecimento, nos dias atuais, é necessário 

saber lidar e gerenciar a sobrecarga de informações. 

Segundo GEARDINO (2000), as pessoas ficam com a sensação de que perderam algo 

importante em meio a tanta informação. Por exemplo: as notas publicadas diariamente 

através dos principais serviços brasileiros de informação on-line. No entanto, na maioria 

das vezes nada importante foi perdido, mas as pessoas sentem-se mal . por isso. Na 

avaliação da pesquisadora Ana Maria Nicolaci, citada pelo autor, a melhor estratégia 

para usar a Internet é utilizar filtros pessoais e ir aonde está a informação mats 

importante. 

Sugere também a reportagem da Folha de S. Paulo referenciada anteriormente e 

desenvolvida por FALCÃO (2000 p.ll) que para não ficar "atolado" num mar de 

informações, o principal é selecionar com critério as informações a serem absorvidas. Isto 

é, fazer uma triagem inicial é fundamental para assegurar um bom processamento da 

informação. No entanto, a maioria das pessoas não consegue fazer isso, pois esta 

atividade demanda uma capacidade de análise aguçada, que é um dos primeiros fatores 

que ficam comprometidos quando alguém sofre com a sobrecarga de informações. 

1 htt p:/ /slim. cmporia.edul courscs/81298 I /haslg.html 
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Para alguns autores, como WURMAN (1991 ), a "administração" da sobrecarga de 

informações depende muito dos indivíduos e do seu comportamento para lidar com ela. 

Paulo Saffo, referenciado por FALCÃO (2000 p.ll) e diretor da Organização Não 

Governamental denominada Instituto do Futuro, aponta para uma outra dimensão na 

análise deste assunto. Segundo ele existe uma distância entre o volume de informações 

produzido e os instrumentos que se tem para assimilá-lo e transformá-lo em 

conhecimento útil . Neste sentido, além da atitude e características pessoais de cada 

consumidor frente à sobrecarga de informações, deve-se também considerar as 

características das ferramentas disponíveis para auxiliar o ser humano nessa tarefa. 
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8. Internet- uma nova mídia 

Neste capítulo é feita uma breve revisão sobre o surgimento de novas mídias, 

apresentando a Internet como mídia e traçando um paralelo entre informação e 

comunicação. 

8.1 O surgimento de novas mídias 

McLUHAN ( 1954) analisa a mudança de comportamento pela qual passaram as pessoas 

por conta das transformações nas mídias: a princípio, com o advento da imprensa, o leitor 

discernia e sondava enigmas. Após a imprensa, corria os olhos pelo texto impresso. 

Hoje, associa-se a habilidade de ler rapidamente com a distração. O século XIX trouxe a 

fotografia e, em seguida, o gesto humano foi mecanizado através do filme. Seguiu-se a 

mecanização da fala, através do telefone, fonógrafo e rádio. Com a chegada do cinema 

falado e posteriormente com a televisão , sobreveio a expressão humana mecanizada em 

sua totalidade : "voz, gestos, figura humana em ação" . Certamente, esses impactos 

tecnológicos provocaram impressões sobre a vida psicológica dos usuários. 

Neste sentido, a Internet pode ser considerada como uma nova forma de "ambiência 

tecnológica", que tem o potencial de desencadear mudanças qualitativas no processo de 

comunicação entre as pessoas e organizações ligados a ela. 

Para McLUHAN (1954), as pessoas acostumaram-se mais com a idéia de que as crenças 

representam molduras para as janelas através das quais se pode ver o mundo e menos 

com a noção de que as formas de uma "ambiência tecnológica" constituem também 

''janelas para as idéias" . As mudança nos meios externos de comunicação trazem choque 

e mudança social. Um exemplo dado pelo autor foi o surgimento do livro: a página do 

livro constitui uma forma altamente especializada (e "espacializada") de comunicação 

que em 1500 D.C. era uma mídia revolucionária. 

KOTLER (1998) afirma que as novas mídias surgem em uma seqüência natural de 

eventos. Cada nova mídia possui um período de domínio, seguido de declínio. As outras 

mídias não desaparecem, mas ficam estagnadas e ocasionalmente passam por novos 

períodos de interesse. Para ele, o surgimento das novas mídias eletrônicas possibilita uma 
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interação maior entre produtores e consumidores. Assim, ambos serão beneficiados: os 

consumidores, por um lado, podem obter maior controle, pois podem optar pela recepção 

de uma mensagem de propaganda e os produtores , que obtêm mais informações sobre os 

seus consumidores, poderão personalizar melhor seus produtos e mensagens. 

8.2 A Internet como mídia : 

Para HOFFMAN & NOVAK (1995), a Internet é uma mídia revolucionária, na medida 

em que facilita o processo de comunicação entre muitos, transforma a visão tradicional 

da mídia e da propaganda, além de ter o potencial de mudar radicalmente a forma pela 

qual as firmas realizam negócios com seus consumidores. A Internet operacionaliza um 

modelo distribuído de computadores que facilita a interatividade através da comunicação 

multimídia, entre todos a ela ligados. A Internet suporta discussões em grupo, jogos com 

vários participantes, transferência de arquivos, correio eletrônico e acesso global à 

informação (como é o caso da World Wide Web). A World Wide Web é a primeira 

implementação em rede global de um "ambiente hipermídia mediado por computador". 

Esses autores definem "ambiente hipermídia mediado por computador" como : um 

ambiente dinâmico, distribuído em rede, potencialmente global em escopo, associado a 

hardwares e softwares, que permitem acesso à rede, para que pessoas e organizações 

possam prover e acessar, de forma interativa, o conteúdo da hipermídia, além de se 

comunicarem através dela. 

Para estes autores o que diferencia a World Wide Web das demais mídias são as 

seguintes características: 

Hipermídia 

A multimídia usa o computador para integrar e proporcionar acesso a conteúdos estáticos 

e dinâmicos. O hipertexto sugere o conceito de leitura ou escrita não seqüencial, 

permitindo a conexão de informações através de diversos caminhos ou ligações. A 

hipermídia combina o acesso ao hipertexto com o conteúdo multimídia para criar um 

ambiente que é mais do que a simples reunião desses dois componentes. 
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lnteratividade através da "máquina" 

A hipermídia faz a intermediação da comunicação entre as partes, num modelo em que . 

muitos têm a possibilidade de se comunicar com muitos. Não é apenas um conduíte que 

liga o que envia a mensagem ao que a recebe. Ela permite o ·"diálogo" mediado pela 

"máquina". Neste sentido a interatividade pode ocorrer com a mídia (interatividade com a 

máquina) ou através da mídia (interatividade entre pessoas). 

Telepresença 

Presença é a percepção natural de um ambiente. Telepresença é a percepção de um 

ambiente de forma mediada. Neste sentido, quando ligado à WWW o consumidor 

percebe dois ambientes: o ambiente em que está fisicamente inserido e o ambiente 

mediado pelo computador. 

Navegação em rede 

É um processo autodirecionado de movimentação por parte do consumidor ou usuário 

através da hiperrnídia , que lhe possibilita liberdade de escolha e controle da 

"navegação". 

8.3 Tipos de Mídia 

Hoje as empresas se comumcam com seus clientes através de várias mídias. 

Tradicionalmente, estas mídias seguem o modelo passivo de comunicação "um para n", 

em que as empresas alcançam vários clientes, atuais e potenciais, de forma segmentada 

ou não, com poucas possibilidades de resposta (feedback) por parte dos consumidores. 

Considerando as idéias de· McLUHAN (1954) e KLOTER (1998), anteriormente 

apresentadas, e a definição de HOFFMAN e NOVACK (1995) sobre a fonna como a 

Internet está estabelecida, a partir da Web, podemos dizer que a Internet é uma mídia 

revolucionária, em razão da sua forma (ambiente tecnológico) e o conteúdo que permite 

nela fluir (infonnação em sentido amplo). 
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HOFFMAN & NOVAK (1995) propõem uma tipologia para os diversos tipos de mídia, 

considerando as seguintes características objetivas: 

Tipo de interação 

As mídias podem permitir dois tipos de interação: 

o Pessoal : permite a interação entre pessoas através de ferramentas de 
comunicação como telefone, fax, correio e etc; 

o Com a máquina : permite a interação mediada por computador : e-mail, 
chat, CD interativo e etc. 

Modelos de Comunicação 

Podem assumir as seguintes características : 

o de um para muitos : permite transmissão de mensagens de um para muitos 
consumidores ou usuários. Como exemplo temos as mídias de massa : TV, 
rádio, jornais, revistas e etc; 

o de um para poucos: permite a transmissão de mensagens de um para 
poucos. Este tipo de comunicação tomou-se possível a partir da adoção de 
ferramentas que possibilitam uma lista de copiados em um e-mail, por 
exemplo, quando uma pessoa ou empresa pode se comunicar com um 
grupo pequeno de pessoas. 

o de um para um : permite a comunicação individualizada por e-mail, 
telefone, fax, carta, etc. 

o de poucos para poucos : permite a comunicação entre grupos (pequenos 
grupos). · 

o De muitos para muitos : permite a comunicação entre muitos (grandes 
grupos). 

Tipo de Conteúdo 

Existem vários tipos de conteúdo que podem trafegar pelas mídias . As mídias podem se 

diferenciar umas das outras a partir do que é possível trafegar em cada uma: 

o texto : veículos que possibilitam predominantemente a transmissão de 
texto (exemplos : fax, videotexto ); 

o pouco texto: a transmissão de texto é restrita como na TV, por exemplo; 
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o imagem : meios que permitem a visualização de imagens (exemplos: TV, 
jornais, revistas, CD's). 

o áudio: através de veículos que permitem transmitir exclusivamente sons 
(exemplos: rádio, telefone ). 

o vídeo : veículos que permitem transmitir vídeos (exemplos: televisão, 
televisão interativa). 

o experiências sensoriais : mídia específica que possibilita expenencias 
sensíveis ao tato e ao olfato, por exemplo. Hoje, restrita aos contatos 
pessoais, no entanto projetos como o Ismell da Givaudan, uma divisão da 
farmacêutica Roche que estuda e produz fragrâncias, promete trazer 
cheiros para o mundo on-line2 

Número de fontes de informação 

O número de fontes ligadas ou disponíveis para o usuário em um dado momento, quando 

acessa uma determinada mídia, pode variar entre : 

o uma : apenas uma fonte de conteúdo pode trafegar pela mídia, criando um 
ambiente estático (exemplo: jornal, revista, mala direta, etc). 

o poucas : apresenta restrições de fontes de conteúdo trafegando pela mídia 
(exemplo: restrição do texto na televisão) 

o várias : permite trafegar várias fontes de conteúdo pela mídia, criando um 
ambiente dinâmico (exemplo: CD interativo, TV a cabo ou satélite, World 
Wide Web) 

Simetria do Feedback 

A simetria de feedback refere-se à quantidade de banda empregada pelas partes que se 

comunicam. Quando existe simetria, todas as fontes no processo de comunicação 

empregam a mesma quantidade de banda para enviar informação . Exemplo : telefone, 

e_ ma i/. Quando não existe simetria, uma parte no processo usa mais banda que a outra 

parte, como por exemplo o uso de CD interativo : apenas um clique em um mo use (que 

demanda banda estreita) pode afetar completamente o ambiente (que exige banda larga). 

2 in E-mail para narinas, Thc lndustry Standard, DEZ-JAN 200 I, pp. I O. 
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Sincronismo 

Sincronismo temporal é uma propriedade encontrada apenas em mídias interativas ou 

seja, não é aplicável às mídias de massa. As mídias interativas podem pennitir 

comunicação: 

o com sincronismo existe interatividade em tempo real (exemplo 
telefone, chat-on-line) 

o sem sincronismo : interatividade, mas não em tempo real (exemplo: 
e_maif) 

A seguir apresentamos um quadro compilado a partir do modelo preparado pelos autores 

acima referenciados, construído com base nas características objetivas para diversas 

mídias, aqui apresentadas. Os autores resumiram a infonnação e representaram-na de 

acordo com dois eixos denominados dinamismo (de estático para dinâmico) e 

personalização (de impessoal para pessoal). 

GRÁFICO 1 -CARACTERÍSTICAS DAS DIVERSAS MÍDIAS 
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A Web é uma mídia que possibilita a interação pessoal mediada pela máquina 

(computador) que, por sua vez, liga diversas fontes de comunicação; configura um 

modelo em que muitos podem se comunicar com muitos~ permite trafegar texto, vídeo, 

imagem e som ; possibilita obter sincronismo temporal. 

Analisando estas características e o diagrama proposto por HOFFMAN & NOV ACK 

(1995), pode-se depreender que a Internet, através da WWW, combina os elementos das 

diversas mídias tradicionais. Este conjunto," segundo os autores, representa mais do que a 

soma das partes e merece atenção ao se analisar estrategicamente o papel da Internet 

como mídia. 
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8.4 Informação na Internet e a Comunicação 

MOWEN & MINOR (1998) apresentam alguns fatores que influenciam a efetividade da 

comunicação: a fonte da informação, o conteúdo da mensagem, as peculiaridades da 

mídia, os fatores contextuais e as características da audiência. 

Fonte de Informação :confere ou não credibilidade; pode ser ou não atraente; imprime 

ou não significado à mensagem e ao produto. 

Mensagem : representa os sinais que serão usados no processo de comunicação, podendo 

ser mais ou menos complexos, dependendo da situação. 

Mídia : o meio através do qual a mensagem flui ( pessoalmente, televisão, rádio, jornal, 

revista, Internet) cada um possui características diferentes e influenciam diretamente o 

processo de comunicação. 

Contexto : representa a situação e o ambiente em que a informação é entregue. 

Características da Audiência : cada indivíduo, ou grupo de indivíduos, pode ter reações 

diferentes ao processo de comunicação. 

Segundo McLUHAN (1954), o ambiente urbano tornou-se "agressivamente pedagógico". 

"Todos e tudo têm uma mensagem a declarar, um fio que ligar". Vivemos na época da 

transição da produção de mercadorias empacotadas para o empacotamento da 

informação. 

Para DRUCKER (1970), conforme apresentado em Technology, Management & Society, · 

a abundância de informações modifica o problema da comunicação, tornando-o mais 

urgente e cada vez menos fácil de ser administrado. Durante grande parte da história do 

homem, o problema foi o de se isolar a informação correta. Mas, devido aos avanços da 

lógica conceitual e das técnicas na área computacional que permitiram o processamento , 

armazenamento e transmissão de dados de forma mais rápida e fácil, o problema 

modificou-se. Agora o desafio é lidar com a informação desprovida, muitas vezes, de 

nenhum conteúdo de comunicação. O excesso, a sobrecarga de informações ocorre 

quando se pensa ser importante ir além do que é verdadeiramente necessário, gerando 
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um completo blackout de informações para quem a recebe. O excesso não enriquece, 

empobrece o processo de comunicação. A efetividade da informação depende da abertura 

e da habilidade de pensar cuidadosamente que informação é necessária, para quem será 

designada e para que propósito. A explosão da informação sem a contrapartida na 

melhoria da comunicação é o maior impedimento para o estabelecimento da comunicação 

efetiva. 

De forma simplificada, além do que já foi apresentado, DRUCKER (1970) cita alguns 

fundamentos que norteiam a comunicação : 

o Comunicação e percepção : quem se comunica é o receptor. Uma pessoa 
só percebe o que entende. A comunicação não existe sem a percepção de 
quem a recebe. Os gestos, o tom de voz, o ambiente , todos juntos, sem 
mencionar a cultura e as referências sociais, fazem parte da comunicação. 
Seja qual for a mídia, a primeira condição é certificar-se de que a 
comunicação está dentro de um intervalo de percepção de quem a recebe. 
As mais importantes limitações para a percepção são usualmente culturais 
e emoc10nats. 

o Comunicação e expectativa : percebe-se , via de regra, o que se quer 
perceber. O inesperado usualmente não é recebido na sua totalidade. 
Muitas vezes não é visto, ouvido, mas ignorado, mal entendido. Os seres 
humanos atentam para impressões ou estímulos dentro de um leque de 
expectativas . Ele resiste, via de regra, aos estímulos que o façam mudar 
de idéia. 

o Comunicação e envolvimento :A comunicação sempre faz demandas : que 
o receptor pratique alguma ação ou acredite em alguma coisa. Para isso é 
necessário que a comunicação esteja de acordo com os valores, aspirações 
e motivações de quem a recebe. 

POSTMAN (1992) declara que a sociedade chegou ao ponto em que a informação 

aparece indiscriminadamente, não direcionada a ninguém, e num volume enorme, com 

grande velocidade e dissociada de sentido e propósito. 

Vive-se hoje com sobrecarga de informação e de possibilidades, o que resulta numa crise 

de comunicação. TOFFLER (1970) alertou através do clássico "Choque do Futuro" para 

o fato de que a população estaria inundada por informação e se sentiria incapaz de 

escolher entre várias opções. 
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9. Busca de Informação na Internet 

BELKIN, ODDY & BROOKS (1982), citados por TURNBULL (1997), propuseram que 

a busca inicia-se com a identificação de uma necessidade ou problema a ser resolvido, 

sendo que a distância entre o que uma pessoa conhece e o que precisa conhecer é 

entendido como a necessidade de informação. Esta necessidade de informação 

geralmente se modifica durante o processo da busca, ou seja, ela vai sendo redefinida 

conforme o usuário ganha conhecimento sobre o que procura. 

Na Internet entende-se que esta proposição também seja válida. 

Considera-se importante diferenciar, neste. trabalho, a Busca da Recuperação de 

Informações, já que a Internet é um ambiente eletrônico, e estes conceitos têm andado 

juntos quando se fala deste tipo de ambiente. 

Para as conclusões finais serão tomados como embasamento alguns conceitos e modelos 

apresentados neste capítulo, em particular os relativos à busca em ambientes eletrônicos. 

9.1 Diferenças e11tre Busca e Recuperação de Informações 

Para TURNBULL ( 1997) a busca por informações em ambientes eletrônicos pode se 

tomar complexa, dada a capacidade que os mecanismos têm de recuperar informações. 

Esse autor apresenta as diferenças entre as funcionalidades de recuperação de informação 

e de busca de informação em ambientes eletrônicos . Esta diferenciação é importante 

pois, nos dias de hoje, existe uma tendência em focar a pesquisa sobre busca de 

informação com base principalmente nos instrumentos de recuperação de informação. 

A recuperação de informação 

o historicamente centrada no sistema; 

o focada no planejamento do uso das fontes de informação ; 

o implica que a informação deva ser conhecida; 

o calcada na definição correta das perguntas ao sistema ( queries) .. 

o envolve reformulações subsequentes das perguntas (queries). 
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o envolve o exame subseqüente dos resultados e sua acurácia. 

A busca por Informações : 

o historicamente centrada no usuário; 

o focada em entender a heurística (métodos experimentais) e dinâmica 
natural da navegação através dos recursos de informação; 

o implica que a informação é requerida para aumentar o conhecimento; 

o segue um modelo mais oportunista e não planejado de estratégia de busca; 

o envolve o reconhecimento de informações relevantes; 

o privilegia uma abordagem interativa para fazer com que a navegação seja 
fácil. 

Para esse autor, em uma perspectiva comportamental, a diferença primária entre a 

recuperação e a busca de informações está em que a recuperação diz respeito à pesquisa, 

busca de palavras relacionadas, já a busca diz respeito a procurar por partes da 

informação sem haja um claro propósito de recuperá-la. 

À medida em que a tecnologia vai-se tomando madura, os estudos sobre recuperação de 

informações e busca de informações em ambientes eletrônicos vão-se tomando mais 

próximos. No entanto, alerta o autor, que apesar desta convergência, o estudo da busca 

por informações não deve apenas se apoiar nos estudos sobre a recuperação de 

informações. Um ponto de partida importante para o estudo da busca de informações 

consiste em considerar as interações dos usuários com o sistema, com o objetivo de 

aumentar o sucesso da busca. As novas tecnologias e interfaces, como o uso de 

navegadores na Internet ( browsers ), irão incentivar cada vez mais a busca por 

informações em ambientes eletrônicos e, novos usuários surgirão todo o tempo. No 

entanto, apenas novas interfaces não irão ajudar a encontrar tudo o que o usuário procura. 

Toma-se necessário, portanto, focalizar o processo de busca de informações, relacioná-lo 

à necessidade de informação, bem como entender como a busca é feita. 
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9.2 Busca de lllformações em Ambientes Eletrônicos 

As pessoas procuram por informações na Internet a partir dos navegadores ou browsers. 

Os browsers são aplicações utilizadas para localizar e visualizar documentos em HTML 

(Hyper Text Markup Language) , que é a linguagem mais utilizada para escrever 

documentos que estabelecem ligações (links) entre palavras e objetos. Os ma1s 

conhecidos são : Microsoft Explore, Netscape e Mosaic (que é o mais antigo). 

Estudar a busca de informações a partir da navegação, como ela é feita e por quais etapas 

passa o usuário, pode ser importante para se delinear um modelo que evidencie pontos 

importantes para serem observados durante a busca de informações para compras pela 

Internet. 

Abaixo apresenta-se alguns conceitos desenvolvidos a partir de pesquisas junto a grupos 

de pessoas (trabalhadores do conhecimento) que se utilizam de ambientes eletrônicos, 

através de browsers, para se informarem em situações relacionadas ao trabalho. Toma-se 

como base estes conceitos inclusive para elaborarmos, mais adiante no Capítulo XIV, 

um modelo de busca de informações na Internet para compras (neste caso através da 

Web). 

Para MARCHIONINI (1995) os tipos de navegação em ambientes eletrônicos podem ser 

diferenciados pela necessidade de informação e pelas táticas utilizadas para se encontrar 

o que se quer. Neste sentido a navegação pode ser: 

Direcionada - quando é sistemática, focada e feita com um objetivo claro, como por 

exemplo a procura por determinado item e a verificação de seus diferentes preços; neste 

tipo de navegação, o usuário é capaz de formular questões simples para serem 

respondidas de forma objetiva através do ambiente eletrônico; 

Semi-direcionada - quando o objetivo é menos definido e seu processo é menos 

sistemático, uma vez que que existem alguns tópicos de interesse genérico para o usuário~ 

um exemplo pode ser o de usar um serviço de busca, incluir uma palavra-chave para 

obter uma respostas genérica; 
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Não Direcionada - quando não há um objetivo definido, existem várias áreas de interesse 

e não há o reconhecimento claro de uma necessidade. Um exemplo pode ser quando o 

consumidor navega por um site como se estivesse folheando wna revista. 

CHOO, DETLOR & TURNBULL (1999) propuseram um modelo compatível com o de 

MARCHIONINI ( 1995) e ampliaram esta yisão procurando explicitar o esforço de busca 

pela informação e a forma como a informação é utilizada. Esses autores subdividem as 

formas de busca por informação em : 

indireta: o indivíduo é exposto a uma informação sem nenhuma necessidade em mente~ 

seu objetivo é o de escanear abertamente para detectar sinais ou antecipar mudanças, o 

que implica em utilizar várias fontes de informação; 

condicionada : o indivíduo procura por informação sobre um tópico selecionado ou tipo 

de informação; seu objetivo é o de avaliar a significância da informação encontrada e, 

assim, ampliar seu conhecimento sobre o assunto ou tópico de interesse; 

informal : o indivíduo busca pela informação para aprofundar o conhecimento e 

entendimento sobre tópicos específicos e o seu objetivo é o de reunir informações para, 

posteriormente, vir a agir sobre determinado tópico; 

formal : o indivíduo faz um esforço deliberado ou planejado para obter uma informação 

específica. A busca é formal porquê é estruturada de acordo com procedimentos 

preestabelecidos e focada em descobrir detalhes bem como desenvolver as bases para 

uma decisão. 

O QUADRO 8 apresentado a seguir foi adaptado de um modelo desenvolvido por 

CHOO, DETLOR & TUNBULL (1999), evidencia a relação entre as formas de busca 

acima apresentadas e: 

o a necessidade que satisfazem; 

o como elas são feitas~ 

o a maneira como a informação é utilizada. 
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QUADRO 8- TIPOS DE BUSCA 
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CHOO, Chun Wei; Detlor. Brian; Tumbuii,Don; lnformation Seeking on lhe Web - An 
lntegraled Model of Browsing and Searching, 1999, ASIS Annual Meeting 

Contributed Paper, Faculty of lnformation Studies, .University of Tororio, Toronto, 

Entende-se que a subdivisão e detalhamento apresentados neste quadro sejam importantes 

para serem incorporados, ao final deste trabalho, ao referencial teórico que subsidie o 

entendimento do processo de busca por informações para compras na Web. 

Um modelo teórico considerado interessante neste trabalho é o apresentado por ELLIS 

(1989), que propôs inicialmente um modelo com seis estágios para descrever os 

movimentos de busca por informações em 3:mbientes eletrônicos. Em 1991 incrementou 

mais duas fases a este modelo. Em 1997 refinou seu trabalho, revendo algumas fases e 
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acrescentando mais um estágio . Apresenta-se a seguir essas fases, ilustradas com alguns 

exemplos apresentados por TURNBULL ( 1997), para mostrar a aderência do modelo de 

ELLIS (1989) às atividades de busca realizadas na Web. 

Iniciação e Pesquisa: diz respeito à identificação do material inicial para procurar e 

selecionar um ponto de partida para a busca. Pode incluir a localização de uma pessoa ou 

a obtenção de alguma "literatura" sobre determinado assunto. É muito comum basear-se 

em contatos pessoais e informais. Na Web a iniciação pode ocorrer indo-se ao site do 

Yahoo! , onde podem ser encontradas categorias e links relacionados ao assunto 

pesquisado, indo-se diretamente em sites que tenham reputada referência ou consultando 

FAQ's (Frequently Asked Question- perguntas e respostas freqüentemente efetuadas). 

Outra possibilidade é consultar as páginas anteriormente visitadas e marcadas ou 

solicitar a indicação de algum site a amigos, considerados como boas referências. Em 

1997 Ellis passou a chamar esse estágio de pesquisa, reforçando a atividade de obtenção 

de uma visão sobre o terreno a ser pesquisado e a localização de pessoas-chave que 

conheçam o assunto. 

Encadeamento de Idéias ~ O encadeamento de idéias ocorre para frente ou para trás. O 

encadeamento para trás ocorre quando as referências da fonte inicial são seguidas. 

Utilizando-se de um navegador na Web o usuário pode retomar às ligações (links) 

apresentadas numa página. No encadeamento para a frente, há a identificação e o 

acompanhamento das fontes que se referenciam no documento inicial. O. encadeamento 

para a frente pode envolver a utilização de um mecanismos de busca (searching engine). 

Uma limitação do encadeamento é a incerteza em estar ou não seguindo uma linha de 

pesquisa correta. 

Navegação: é a procura casual por informações em áreas de interesse. Navegar é estar 

aberto a encontrar coisas novas, interessantes e de valor de forma quase acidental. Esta 

atividade pode ser mais facilmente desempenhada se houver uma tabela referenciando o 

conteúdo, ou um índice, lista de títulos, nomes de pessoas ou organizações. Por este 

processo encontram-se novas conexões ou caminhos para a informação. É um processo 

de aprendizado que pode provocar necessidade por novas informações. Na Web, onde a 

navegação é possível apenas "clicando" em um link, este processo é facilitado 
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(principalmente se o usuário tiver velocidade de conexão). No entanto, esta facilidade 

pode levar o usuário a se perder num oceano de informações. 

Diferenciação e Distinção : é a seleção das diversas fontes através da distinção de suas 

características e valor da informação. Esta atividade pode incluir a ordenação e 

organização das fontes por tópicos, perspectivas ou nível de detalhe. A diferenciação é 

bastante dependente das experiências prévias dos indivíduos com as fontes ou com as 

recomendações de colegas. Um exemplo na Web poderia ser a organização das páginas 

anteriormente visitadas e marcadas em tópicos e sua posterior priorização. Em 1997 

Ellis, refinou seu estudo e passou a denominar esta fase de distinção, que inclui notar o 

canal do qual a informação provém. Nesse estudo o autor aponta que os canais informais 

, tais como discussões ou conversações são normalmente considerados altamente 

relevantes e para alguns podem ser fontes secundárias de informação. Consultar pessoas, 

nesta fase, segundo TURNBULL (1997), toma-se relevante na medida em que o aumento 

dos recursos eletrônicos ampliam a capacidade de gerar excesso de informação, assim a 

consulta às pessoas pode ser uma forma de "driblar" este problema. Na Internet é fácil 

descobrir o canal de informação, mas é dificil distinguir se ele é bom ou ruim. 

Filtragem : esta característica foi incluída por Ellis ao seu modelo em 1997 e diz respeito 

ao critério pessoal ou mecanismos utilizados pelo usuário para aumentar a precisão e 

relevância da informação. Um exemplo típico de filtragem é a restrição por palavras 

chave. Para TURNBULL (1997) a filtragem é um elemento crucial no estudo da busca 

por informação . Quando da utilização de um navegador na Web a filtragem pode 

envolver a restrição da pesquisa por informação. 

Monitoração : significa manter-se informado e atualizado sobre um tópico através da 

recorrência a uma fonte específica. Utilizando-se de um pequeno grupo de fontes, 

manter-se atualizado pode ser uma atividade possível e simplificada. Um navegador na 

Web pode fazer este trabalho, pois permite retomar às fontes anteriormente visitadas e 

marcadas e assim atualizar o conteúdo das páginas selecionadas. 

Extração : trata-se da avaliação metodológica da fonte para identificar material 

interessante. A reavaliação sistemática das fontes é usada para construir um histórico da 
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pesquisa ou referências compreensíveis sobre um tópico. Através do navegador na Web 

pode-se extrair a informação salvando a página como um arquivo ou imprimindo a 

página para sua utilização posterior. 

Verificação: é quando a acurácia da informação é checada. TURNBULL(1997) levantou 

a hipótese de que a Web apresenta muito material novo e, às vezes, dissociado de urna 

marca reconhecida, assim uma grande porcentagem da verificação do material 

encontrado parece ocorrer fora da Web, através da consulta em fontes tradicionais de 

informação. 

Finalização : tipifica a conclusão da busca por informação e sumarização do que foi 

encontrado. 

Estas fases, ou movimentos de l;msca, encontram-se aqui apresentadas de forma linear, no 

entanto são recorrentes: cada urna das fases pode ocorrer de forma simultânea. 

TURNBULL (1997) denominou este processo de fractal, dado sua natureza não linear. 

9.3 Busca por Informações de compra na Internet 

A busca por informações na Internet através da Web, neste trabalho, é vista como um 

processo que complementa a busca por informações como um todo, considerando o 

processo de compras, ou seja, o consumidor pode fazer apenas pesquisa na Internet e não 

comprar através dela. 

Em reportagem denominada OS IMPÉRIOS contra-atacam (2000) foram apresentados 

dados da Júpiter Communications que mostram o comportamento do usuário de Internet 

no Brasil e nos Estados Unidos, em 1999, considerando quem compra e quem faz 

pesquisa para compra na Internet. 

Pelo GRÁFICO 2, pode-se observar que a proporção dos que utilizam da Internet apenas 

como fonte de pesquisa é significativa, especialmente nos Estados Unidos este índice é 

bastante alto (47%). 
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GRÁFICO 2- COMPRAR E PESQUISAR NA INTERNET 
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A seguir apresenta-se mais um gráfico que ilustra a relação entre pesquisar e comprar na 

Internet por tipo ou categoria de produto, apresentados pela Júpiter Communications e 

Starmedia, também publicados na reportagem referenciada. 

GRÁFICO 3- COMPRAR OU SÓ OLHAR 

% DE PESSOAS QUE COMPRAM SOBRE O% DE PESSOAS QUE PESQUISAM 
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Pelo que se pode observar pelo GRÁFICO 3, produtos mais simples, que extgem 

processos de compras menos complexos, tendem a ser pesquisados e comprados, 

enquanto que produtos mais complexos tendem a ser mais pesquisados que comprados na 

Internet. 

JEANNET (1996) destaca que algumas categorias de produtos têm maior chance de 

aceitação para serem comercializadas através da Internet. Entre esses produtos estariam 

os que requerem maior envolvimento por parte do consumidor, dado seu preço ou 

complexidade. Produtos com essas características, segundo este autor, levam o 

consumidor a ter mais interesse em levantar infonnações antes de efetuar a compra. 

Dependendo da necessidade, o consumidor poderá ter maior ou menor facilidade para 

encontrar a infonnação que procura para tomar sua decisão de compra. TURBAN et al 

(2000) exemplifica este fato quando mostra os caminhos que percorreria, na Web, um 

consumidor em busca de um livro já conhecido e outro em busca de um computador 

pessoal. A compra do livro, no caso,. tende a ser menos complexa que a compra de um 

computador. Este fato demanda mais comparações entre funcionalidades , preços e outros 

quesitos para o caso do computador. Este caminho poderá ser árduo e absorver bastante 

tempo do consumidor, mas ao mesmo tempo poderá lhe trazer bastante conhecimento 

sobre o que quer comprar. 

Pessoas que pesquisam na Internet : 

MODAHL (2000) apresenta em seu livro uma classificação feita a partir do resultado de 

entrevistas com quase 100 mil lares americanos, durante 1999, para verificar os níveis de 

receptividade a produtos e serviços com base em tecnologia, a fim de entender questões 

de marketing relativas ao comércio eletrônico, novas mídias e serviços financeiros na 

Internet. O resultado deste trabalho dividiu a população americana em segmentos que 

denominou de tecnográficos. Segundo essa autora, essa divisão em tipos de 

consumidores seria adequada para entender a penetração do hábito de utilização da 

Internet para o comércio, uma vez que considera a propensão dos consumidores em 

relação à adoção de uma inovação tecnológica (a Internet) e a motivação deles para 

usarem a Internet . 
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Esta autora agrupou as motivações que atraem os consumidores para a Internet em três 

categorias: carreira, família e entretenimento . 

Algumas pessoas entram na Internet para se manterem informadas sobre o 

desenvolvimento de sua área de interesse, para terem vantagem em seus negócios e 

manterem liderança no "mundo real". 

Os consumidores motivados pela família utilizam a Internet principalmente para se 

comunicarem com outras pessoas e satisfazer necessidades voltadas à educação da e às 

cnanças. 

Aqueles que utilizam a Internet para o entretenimento encontram nela um meio para 

aproveitar ainda mais o que a vida tem a oferecer : compram ingressos para shows, jogam 

on-line, compram games, etc. 

Segundo essa autora, reconhecer as principais motivações para que um consumidor esteja 

on-line, é fator primordial para que a empresa reformule suas mensagens de conquista 

dos diversos públicos. Os primeiros usuários da Internet são muito diferentes dos 

consumidores que estão vindo em seguida. Neste sentido, aconselha esta autora que as 

empresas compreendam os diversos segmentos que formam o público consumidor na 

Internet e sua evolução. 

Cada um dos grupos tem uma proporção diferente (maior ou menor) de usuários da 

Internet. O QUADRO 9, a seguir, descreve alguns segmentos propostos por MODAHL 

(2000), considerando o otimismo ou pessimismo diante da tecnologia e as motivações das 

pessoas para utilizarem a Internet. No QUADRO 10 apresenta-se algumas características 

sócio econômicas e o percentual dos que já "entram on-line regularmente". Algumas 

pessoas se utilizam da Internet como fonte de pesquisa para compra, o que será 

apresentado no QUADRO 11. 
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QUADRO 9 -SEGMENTOS IDENTIFICADOS POR MODAHL 

Profissão 

Motivações 
Família Entretenimento 

111111111111111 

Percentual em relação a 204 milhões de americanos 

.aR\ . ·. . \8&' Obm1stas em Relação à Tecnol~g1a • Maior Poder Aquisitivo 

~ Pessimistas em Relação à Tecnologia llllll1llllllll Menor Poder Aquisitivo 

FONTE : MODAHL, M. ; Agora ou Nunca- Como Ganhar a Guerra 
Pelos Consumidores na Internet, Rio de Janeiro, Editora Campus, 2000 
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QUADRO lO- CARACTERÍSTICA DOS SEGMENTOS 
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QUADRO 11 -%DENTRO DOS GRUPOS QUE PESQUISAM NA INTERNET, POR 
. CATEGORJA DE PRODUTOS 

··.· .• %~' 

A pior taxa de busca por informação, entre os segmentos apresentados, foi a do grupo 

pessimista diante da tecnologia que possui renda mais baixa , cuja parcela de 10% 

"entram on-line regularmente" (conforme QUADRO 1 0). Dentre estes, mais de 20% 

declararam que pesquisam na Internet antes de fazer compras de produtos, como livros, 

softwares, carros , passagens aéreas ou hotéis (conforme QUADRO 11 ). Dadas as 

características do grupo e a novidade que a Internet ainda representa, pode-se considerar 

este dado como bastante promissor. À medida em que o envolvimento da população com 

a tecnologia na qual se baseia a Internet for aumentando, este percentual de pessoas que 

usam a Internet como fonte de informação para compra deverá subir, uma vez que a 

Internet permite inclusive que consumidores possam fazer pesquisas de preço na Internet. 

Veja o caso do sile brasileiro Buscapé, dedicado à comparação de preços, que conta com 
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o acesso de 300.000 visitantes por mês no Brasil, conforme reportagem de PERUCHI 

(2000). 

Formas dos consumidores se informarem sobre sites na Internet 

As pessoas tomam conhecimento de novos sites de diversas formas , como nos mostra os 

resultados da pesquisa publicada na reportagem da revista Ponto.com, entitulada A VOZ 

do povo (Set 2000). 

GRÁFICO 4- FORMAS DE CONHECIMENTO DE NOVOS SITES 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 

Recomendação 
de amigos 

Publicidade 

E-mail 

Links 

Banners 

Outros 

Fonte: Greenfields Research- Revista Ponto.com- Set I 2000- p.42. 

Observa-se no GRÁFICO 4 que as pessoas informam-se sobre sites predominantemente a 

partir de links. A forma mais comum de encontrar links é através de sites de busca. 

Infere-se que estas formas, possivelmente, sejam também utilizadas para que as pessoas 

iniciem busca por informações de compra sobre produtos e serviços na Internet, dado 

que o consumidor ainda não foi "educado" ou não dispõe de ferramenta! adequado para 

iniciar procura por novos sites de forma diferente. 
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lO.Sobrecarga de Informações e a Internet 

As aplicações na Internet, mais especificamente na World Wide Web, vêm crescendo em 

todo o mundo e com elas uma grande teia de informações e serviços passam a estar 

disponíveis para os usuários em escala mundial. A quantidade de novos sites é enorme, 

sejam eles pertencentes às organizações ou a particulares. Hoje temos centenas de 

milhares de sites oferecendo de tudo : desde sites financeiros a sites focados nos 

interesses das praticantes e especialistas em crochet 3
, uma atividade que hoje em dia 

está tipicamente associada às mulheres com mais idade, o que pelas estatísticas 

publicadas não representa um usuário típico na Internet. 

Seria a Web vítima do seu sucesso? Indaga CORTESE (1997), alertando para o fato de 

que o volume de informações cresce continuamente e os mecanismos de busca e outras 

soluções utilizadas para o acesso à informação pouco tem contribuído para solucionar o 

problema do excesso de informações. O volume de infonnações existente, disponível e 

parcialmente útil para a tomada de uma decisão, seja empresarial ou de consumo, beira ao 

caos. 

Com a Web, um novo léxico está surgindo - existe uma terminologia especialmente 

utilizada na Internet, importada ou adaptada da língua inglesa : "páginas da Web", 

"hiperlink", "qualquercoisa.com", são expressões que passam a fazer parte do dia-a-dia 

de milhares de pessoas. 4 

Para Umberto Eco: "O inglês é o esperanto da Internet. Não é a primeira vez que um 

idioma se transforma num veículo do mundo. Antes era o grego, depois foi o latim. Para 

algumas pessoas, a rede pode ser a oportunidade de descobrir outras línguas" (in 

DA VILLA, 2000) . 

3 Para conhecer um deles, consulte : http://ww-w.thecrochctnetwork.com, 

4 Verificando, durante o ano de 2000, as chamadas feitas na TV aberta brasileira como a Globo c SBT, por 
parte dos apresentadores de programas ou pelas propagandas veiculadas, pode-se concluir que a mídia de 
massa já apresenta diariamente esta terminologia. Assim, aos poucos, ela passa a ser utilizada pela 
população. 
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Também nesta entrevista, este autor fala sobre o que é bom e o que é ruim na expansão 

da Internet. Entre outros , destaca como ponto positivo o fato de que a humanidade 

dispõe, agora, de uma enorme quantidade de informação a um baixo custo. No entanto, 

ressalva que a abundância de informação é ruim. 

Segundo ZIMMERMAN (2000), existe uma crise em termos de informação na Internet, 

pois os sites para se diferenciarem uns dos outros têm usado a estratégia de adicionar 

mais páginas, mais conteúdo, mais links. 

Alguns números ilustram a dificuldade encontrada para que produtores e consumidores se 

encontrem, já que a quantidade pode estar sobrepujando a qualidade de informação. 

TURBAN (2000) apresenta dados da Jupiter Communications que mostram que o 

número de e-mails que os consumidores recebem está explodindo. De acordo com este 

estudo, o número de mensagens por consumidor crescerá de 1166 por ano (1998) para 

1.606 (para o ano 2002). Neste sentido, os consumidores têm sido, cada vez mais, 

seletivos em relação aos e-mails. Este autor acrescenta que a Montgomery Security 

estimou em 1998 que os usuários de Internet gastariam 7,9 bilhões de horas on-line com 

chats em 2000. 

Observando a reportagem "100 NÚMEROS que você precisa saber" temos que o 

crescimento do número de páginas na Web é da ordem de 5 milhões de páginas por dia e 

que mais de 350 mil novos domínios são registrados a cada semana. Além disso, o 

número de páginas indexadas em 2000 pelos principais sistemas de busca foi de 1,6 

bilhões. 

De acordo com a FORBES BRASIL, em 2000, os anúncios on-line devem ter 

movimentado 5,3 bilhões de dólares nos Estados Unidos e, dados da Jupiter Research 

revelam que um internauta é submetido, em média, a 520 anúncios por dia. Um exemplo 

de enxurrada de informações é a quantidade média de notas publicadas diariamente pelos 

serviços brasileiros de informação on-line : 

o lG .................. . 

o UOL .................. . 

1800 

1500 
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o Terra ................. . 1500 

o Agência Estado... . . . . . . 500 

Os dados apresentados acima devem ser observados à luz do que disse Bezos, fundador 

da Amazon.com, à revista Business Week : "Existem mudanças quantitativas tão 

profundas que elas estão se tornando qualitativas" (in A SURVEY of Eletronic 

Commerce , 1997 p. 4 ). 

Umberto Eco, em entrevista para DÁ VILLA (2000), adverte para o fato de poder-se 

encontrar na Internet muitos materiais importantes, mas o problema é decidir durante a 

fase de busca por "virar para a esquerda em vez de ir para a direita". Segundo ele, 

existem muitos sites interessantes, mas há também muito lixo. Ele questiona como pode

se garantir que alguém inexperiente consiga distinguir entre a informação verdadeira e a 

falsa. 

Assim como Umberto Eco se preocupa com a informação acadêmica e cultural, a 

Informação para o consumo merece as mesmas reflexões. 

Para TURNBULL ( 1997) a Internet abriu um canal de acesso para uma enorme 

quantidade de informações através da Word Wide Web. O navegador gráfico (browser) 

possibilitou o acesso para vários tipos de usuários, que passaram a compartilhar 

informações. O desafio inicial de dar acesso parece ser algo superado e as pessoas têm 

usado a Internet como fonte de informação. No entanto, o ambiente da Web pode ser 

considerado como um labirinto e tê-la como fonte de informações pode ser algo dificil, 

uma vez que o consumo de tempo e recursos cognitivos requeridos representam um alto 

custo para o consumidor . 

Segundo MONTEBELLO (1998) o problema da sobrecarga de informações na World 

Wide Web é reconhecido, no entanto, pesquisas para diminuir este problema e extrair o 

máximo beneficio da Internet estão ainda na sua infància. Apesar dos beneficios 

potenciais dos atuais indexadores e mecanismos de busca para auxiliar os usuários no 

processo de navegação, pouco tem sido feito para assegurar que a informação 

apresentada seja relevante e precisa. Para este autor os mecanismos de busca aparentam 

resolver o problema, mas têm um número enorme de limitações, que acabam por 
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devolver o problema para o usuário. Estes mecamsmos de busca têm sido muito 

genéricos e não estão focados suficientemente para as necessidades específicas dos 

usuários. A procura por uma informação específica na Web toma-se, portanto, um 

processo altamente crítico. 

Este autor identifica três causas para o aumento da sobrecarga de informações na Internet. 

Informações Heterogêneas: novas e difer~ntes mídias estão sendo ligadas à Internet. Este 

fato impõe fraquezas aos sistemas de administração sistemática desses mecanismos que 

possuem natureza não-estruturada, dinâmica, incompleta ou inconsistente. Outra razão 

pode ser o duplo papel que a Web está tentando preencher: o de ser uma mídia de 

comunicação pública e ao mesmo tempo privada, isto é, uma informação que pode ser 

importante de forma privada tende a não ser de forma pública. 

Usuários Heterogêneos: o número de usuários está crescendo, assim como a diversidade 

entre eles e o número de comunidades. Os usuários tendem a apresentar experiências e 

interesses diferentes, além de propósitos diferentes para o uso da Web. Além disso, 

podem não ter um bom conhecimento sobre a estrutura do sistema de informações 

representado pela Web, o que acaba por deixar o processo mais intrincado, uma vez que 

existem diferentes usuários-alvo a serem atingidos . 

Tamanho da Informação : o tamanho da informação representa um desafio, 

considerando-se os atuais mecanismos de busca, recuperação, filtragem e transmissão da 

Informação. A grande quantidade de dados não estruturados toma o desafio praticamente 

irreal para qualquer sistema de armazenagem e administração de bancos de dados, o que 

faz da efetividade da busca e a performance (tempo de resposta) um gargalo para as 

aplicações na Internet. Além disso, o acesso às redes de banda larga ainda é caro para a 

ma10na. 

O QUADRO 12 sugere que o "espaço da informação" é amplo e que a menor parte do 

todo representa a informação encontrada e relevante. 
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QUADRO 12- ESPAÇO DA INFORMAÇÃO 

Itens encontrados 
· e rião relevantes 

Fonte : adaptado de MONTEBELLO, M . Injomtation Overload - An IR problem ?, 

Computer ScienceDepartment , CardiffUniversity , Wales, p. 4. [1998] 

TURNBULL (1997) ressalta que na busca de informações na Internet o usuário pode não 

conseguir identificar se ela terminou, pois parece não existir para ele nenhum ponto onde 

ela termina. Neste sentido, o usuário muitas vezes é vencido pelo cansaço e interrompe 

sua busca por não dispor de mais tempo ou condições para continuá-la. 
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11. Ferramentas para disponibilizar Informações na Internet 

Segundo Sampaio "quando o cinema surgiu, durante um período de tempo considerável 

ele foi o teatro filmado. Pouco a pouco os cineastas foram descobrindo os travellings os 

close-ups e a montagem baseada em cortes abruptos. Esses recursos não tinham paralelo 

de linguagem teatral [ ... ] A linguagem cinematográfica tinha encontrado seu caminho 

próprio e superado sua referência inicial ao teatro ... Como o cinema, a comunicação 

mediada pelo computador tomou inicialmente como referência uma outra mídia - o texto 

impresso[ ... ]" (in prefácio para MARTIN, 1994). 

A seguir é feita uma breve revisão sobre algumas formas de disponibilizar informações 

na Internet, a partir da World Wide Web, por parte das empresas. Todas estas formas 

parecem estar em evolução e aos poucos exploram, descobrem e se adaptam a esse novo 

meio de comunicação. 

Todas as formas descritas aqui utilizam um browser (navegador) para exibir a 

informação ou imagem através da Web . De forma mais técnica podemos dizer que o 

browser é um aplicativo que permite visualizar e utilizar base de dados e páginas , 

distribuídas ou não por vários computadores. O browser é um cliente para extração de 

informação em um servidor Web . 

Serão selecionadas para revisão as formas mais comuns de disponibilizar informação na 

Internet apontadas por TURBAN (2000) e MENA (1999). 

11.1 Sites 

O desenvolvimento de um site na Internet foi uma das primeiras iniciativas feitas por 

algumas empresas. Algumas, segundo MENA (1999), puseram seus sites na Internet 

simplesmente porque muitas outras empresas já estavam colocando os seus. 

MORGADO (1998) localizou sites brasileiros associados a 302 empresas entre as 500 

maiores e melhores, conforme classificação da revista EXAME de julho de 1997. Para as 

302 empresas, selecionou 292 para análise de conteúdo, durante o período de maio e 

junho de 1998. Este estudo mostrou que as empresas estudadas usavam a Internet, nesta 
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época, predominantemente para suporte institucional, divulgação da marca, produtos e 

serviços. Poucas (29) utilizavam o site para vender seus produtos ou serviços. 

Para LEVIN (1996) todas as empresas, desde as lavanderias de um bairro até os grandes 

bancos, certamente terão seu site um dia. Um site, segundo ele, virá a substituir as linhas 

0800 e expandirão as informações oferecidas sobre os produtos e serviços como horários 

de funcionamento, localização, produtos e serviços oferecidos, garantias, entre outras 

informações. 

Segundo RIES, citado em entrevista a MÜLLER (2000), as empresas tradicionais 

deveriam usar a Internet como um canal de informação, com nome dos vendedores, a 

localização das lojas, o catálogo de produtos. A Internet, além de promover a 

interatividade, substitui a "papelada". É mais barato e fácil atualizar páginas de um site 
:; 

que um catálogo impresso . Este autor ressalta que as empresas deveriam, também, 

pensar em usar a Internet para treinar clientes sobre a instalação de produtos ou pequenos 

reparos, com muito mais eficiência que em outros meios de comunicação. Segundo este 

autor, todo negócio deveria ter um site, mesmo que não venda nada por ele, pois os sites 

de informação têm um papel importante a cumprir. 

Neste sentido, os sites, além de informações institucionais, podem oferecer uma gama de 

informações importantes do pré ao pós-venda. 

Informações genéricas disponíveis para quem compra: 

SZGENDA (1999) apresenta dados de uma pesquisa feita com 200 gestores de tecnologia 

da informação onde levantou-se a principal utilização que seria feita das facilidades 

conferidas pelos novos meios eletrônicos. As respostas apontaram para o fato de que 

prioritariamente (80% das respostas) as empresas iriam prover os consumidores com 

informações da empresa e de produtos. Observando os resultados apresentados nesse 

estudo, ficou claro que as novas tecnologias produziriam, no curto prazo, mais 

informações do que vendas propriamente ditas. 
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Para apresentar as infonnações genéricas que estão disponíveis para quem compra, toma

se como base o que é apresentado para o consumidor pelas maiores e melhores empresas 

americanas e brasileiras. 

QUADRO 13- lNFORMAÇÕES DISPONffiiLIZADAS PELAS EMPRESAS 

l(iiF,()RM~Ç .. ES. CPNST ~NTES EM SITES OE.GRANOES EMP~ESAS , 
········-·············· 

. ... . 
lritorinaç6es Gerais 

fndices e Diretórios 

Mensagem do Presidente 

Dados Financeiros 

Produtos e Serviços · 

Liriks para outros sltes • 

Ll~ô de Visitantes 

terrámen~~ ~ê Bu~ca 
FAQ·,······ 

Feed Back Interativo 

A~sistêncla ao. Consumidor 

.. . ................................. . 

·· Histórico 
Formas de organizaçao e Operaçao 
Capacitações da Empresa 
Ambiente Geral de Negócios 
Desafios Atuais e Futuros 

Mapa do Site 
Endereços de distribuidores e revendas 
Endereços de departamentos e fábricas· 
Telefone(s)dos escritórios · 

Saudações e textos do principal executivo 

Informações sobre o desempenho financeiro 
Informações sobre o desempenho de mercado · 

Informações sobre principais produtos e serviços 
Notrcias atualizadas · 
No~ idades sobre o ramo d~ atividade 
'What's coll/ hof' 

Páginas Amarelas, div~rsão, Ú~mPo, ações; grupos . 

~olicitaçao de assinatura ~~pr~s~rica 
.. B~sca de informações de~tro doprór~rio :it~ 

.. Respostas prohtas para pergunta~ ~eqoente~ 

Solicitaçao de opinião sobre o site 

. Consulta a respostas prontas para questões de consumidores 
· Formularias I e-mail para eneaniínhar perguntas .. 

Chat on Une (*) · · 

.• ·· Status do p~cUdo, ·entregas: pâgam~~t~s, etc . 
• Chat on line (*). 

Págíriàs PersonaÍíZáveís 
Seleção de Preferências ....•. 
Mensa ens recebidas de acordo com 

x.r. 
FONTE : baseado em MORGADO, M. G., Internet Como Mldia de Marketing Direto no Brasil : 
estudo exploratório, Dissertaçao de Mestrado -FEA-USP, Julho de 1998, p.120. 
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Encontra-se no QUADRO 13 uma seleção de itens de interesse para o consumidor, 

retirados, na maioria, de uma tabela originalmente criada por MORGADO ( 1998), que 

mostra as informações disponibilizadas, em maior ou menor grau, por um conjunto de 

empresas que figuram entre as 500 Maiores e Melhores empresas Brasileiras (Jul 98) e 

pelas 500 da Fortune (Jul 97). A esta lista incluíram-se. alguns novos itens, com base no 

que foi observado mais recentemente : tais como o chat on-line e os serviços de 

personalização. MORGADO (1998) observou, através de sua pesquisa, que tanto as 

empresas brasileiras como as americanas utilizavam seus sites como catálogos 

eletrônicos, conferindo um caráter institucional ao material disponibilizado via Internet. 

Poucas empresas utilizavam, na época do estudo, técnicas de marketing direto, como o 

uso da Internet enquanto canal de distribuição, suporte à força de vendas através da 

geração de leads, newsletters e clubes de consumidores. 

Apesar do autor ter observado que 80% das empresas brasileiras apresentaram 

informações sobre seus produtos ou serviços, apenas 13% disponibilizaram ferramentas 

de busca interna no site e cerca de 3% dispunham de respostas prontas às perguntas mais 

freqüentes. 

Para O'KEEFE & McEARCHERN (1998), as empresas que canalizam seus esforços de 

Marketing, tendo a Web apenas como uma fonte de publicação, estão utilizando apenas 

as facilidades pertencentes à primeira geração desta mídia. Segundo esses autores, outros 

modelos estão surgindo e as aplicações passam a utilizar. as facilidades da Web para 

prover soluções aos consumidores que denomina Sistemas de Suporte a Decisão do 

Cliente originalmente denominado CDSS - Customer Decision Support Systems. Este 

conceito será retomado mais adiante nesta dissertação. 

Nos dias de hoje, muitas empresas já possuem seus sites na Internet, seJam eles 

puramente compostos por páginas estáticas (cujo conteúdo não se altera), sejam 

dinâmicas (cujo conteúdo pode ser alterado cada vez que a página é acessada) . Nas 

páginas dinâmicas, o conteúdo pode ser modificado dependendo do usuário, momento em 

que a página é acessada ou formas de personalização. 
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Segundo TURBAN (2000), um dos fatores que provocam maior impacto no momento de 

se utilizar a Internet como fonte de informação e compras é o número de sites e páginas 

existentes na Internet . Como poderia um cliente encontrar o que precisa? Indaga este 

autor. 

11.2 Endereços na Internet 

Os endereços na Internet, por si só, são importantes ferramentas para localização de 

informações de empresas, produtos e serviços. 

O endereço de um si te é designado por uma URL (Universal Resource Locators ), que é o 

endereço na Internet. Segundo TURNBULL ( 1997) , o endereço contido numa URL é 

importante para que o consumidor encontre informações sobre produtos ou serviços . A 

URL pode ser localizada pelos sites e mecanismos de busca ou serem inferidos pelos 

consumidores. Empresas podem escolher diferentes palavras associadas a uma URL de 

modo que atraiam consumidores interessados nos conceitos atrelados a essas palavras. 

Através dos recursos de um browser, os consumidores podem marcar (bookmarking) os 

endereços em uma lista de favoritos e posteriormente voltar para uma visita. 

MORGADO (1998) alerta para que os endereços escolhidos pelas empresas sejam de 

fácil memorização e provoquem lembranças para o consumidor. Cita que em sua 

pesquisa encontrou endereços facilmente associados às empresas, como o da Parmalat 

(parmalat.com.br) e outros mais dificeis de serem associados como o da Andrade 

Gutierrez (agnet.com.br). 

As grandes marcas levam vantagem neste processo, dado que seus "nomes" já são 

conhecidos no mundo "off-line". 

11.3 Banners 

TURBAN (2000) descreve o banner como uma forma de exibição gráfica que liga um 

anúncio a uma detenninada página de interesse para o anunciante. Possuem geralmente 

formatos pré-fixados em pixels. Neles se anunciam produtos, idéias, promoções, entre 

outros. Possuem um texto curto e/ou uma mensagem gráfica para chamar a atenção. À 

medida que a Internet evolui, são comuns os banners com vídeo clips e sons. Existem 
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dois tipos de barmers : os ligados a "palavras .. éhave" e "randômicos" . O primeiro surge 

quando existe alguma demanda por parte de algum meçanismo de busca que contemple a 

palavra-chave especificada pelo usuário . Os banners randômicos, como o nome indica, 

aparecem de forma aleatória ou negociada no si te que o anuncia. 

. . .. . 

MENA (1999) ressalta que quando o banner é ligado a uma palavra-chave especificada 

pelo usuário, o indice de cliques pode aumentar (no caso, citou o aumento de 2% para 

6% ). Abaixo apresenta-se um exemplo de um banner ligado a uma palavra-chave . 

. , 

Figura 1- BANNER LIGADO A PALAVRA-CHAVE 

( 

FONTE : http://www.uol.com.br 

Existem banners que se ligam a qualquer palavra-chave digitada em sites de busca. Por 
. ' ,. . 

exemplo, ao entrar no Yahoo! e solicitar a busca da palavra "Compras", aparecerá : um 

banner em espaço reservado para a Barnes & Noble solicitando que o usuário clique para 

buscar um livro que fala ·sobre o assunto "Compras". Acredita-se que a utilização do 

banner desta forma banaliza esse tipo de facilidade e mina a confiança do consumidor . 

Este tipo de banner fica em locais fixos reservados, alugados. Difere~se do banner 

convencional pelo fato de ficar alocado num determinado espaço fixo da página 

escolhida e por um tempo maior. 
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estar. Como, geralmente, a moldura e o botão para fechar o pop-up aparecem antes da 

imagem, a chance de o consumidor fechar sem ver o que se apresenta, é grande. 

Para GODIN (2000) estas telas interrompem completamente o usuário, poís não podem 

ser ignoradas e não desaparecem até que o consumidor escolha encerrar a exibição do que 

quer que esteja sendo oferecido. Na maioria das vezes destinam-se a qualquer pessoa e a 

mensagem pode não fazer nenhum sentido para quem lê. 

Aplicações com pop-ups precedidos de um banner podem ser interessantes, isto é: o 

usuário opta por entrar num banner, no lugar de ser remetido para uma outra página é 

destinado a um pop-up. Ou seja, vê mais informações antes de decidir ser remetido para 

outro si te e ainda continua na página originalmente escolhida durante sua navegação. 

11.5 E-Mail 

O e-mail é a principal razão pela qual as pessoas usam a Internet. 

Ultimamente, o correio eletrônico tem sido utilizado como um canal de comunicação e 

divulgação de produtos e serviços. O e-mail pode ser uma forma de comunicação 

bastante efetiva, caso seja enviado para o público certo. Se mal utilizado, o e-rnail toma

se um grande problema, inunda desnecessariamente a caixa postal de quem o recebe e 

acaba por prejudicar a imagem de quem o envia. 

Conforme demonstra REGIS (2000), o e-mail tem sido visto como urna poderosa 

ferramenta de comunicação, apresentando retomo superior ao das tradicionais malas 

diretas. No entanto, uma empresa que envia um e-mail sem a autorização de quem recebe 

poderá estar fazendo um spam . Esta prática, geralmente, irrita quem os recebe e acaba 

prejudicando esta interessante mídia, uma vez que as pessoas vão perdendo o interesse 

em ler as informações que receberam. O e-mail é considerado uma mídia bastante efetiva, 

pois suporta a transmissão de texto, áudio, vídeo, foto e até animações. Num e-mail 

podem estar incluídos banners. 

Segundo MENA (1999) através do e-rnail as empresas podem se comunicar de forma 

personalizada com seus clientes e prospects. No entanto, é necessário que os receptores 

concedam às empresas o direito de lhes enviarem e-rnails e que as empresas se utilizem 
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de ferramenta} de personalização apropriado para enviar apenas informações que lhes 

sejam interessantes. 

Num único e-mail , cujo layout está parcialmente apresentado a seguir, foram propostas 

30 ofertas diferentes de impressoras, relógios, vários eletroeletrônicos, carros, viagens, 

serviços entre outras . 

A chamada principal do e-mail ressaltava uma promoção conforme indica o título: 

"Shopping UOL: TV Gradiente 29" em 6 de R$ 149,83". Ao abrir o e-mail, o 

consumidor é surpreendido com mais 30 ofertas. 

Figura 2- E-MAIL PROMOCIONAL 

Olá CLAUDIA. 

A DirectShoppin,g estréia no UOL com un>.a linha de eletroeletrônicos 
em. até 6 parcelas sem juros. E nessa promoção exclusiva .. voeS leva a 
sua TV Gradiente 29"' em 6 de R$ 149,83. No Pontofrio.com. a oferta 
especial é uzi,.a impressora Epson em 5 de R$ 39,80. E para entrar no 
clima esportivo dos jogos olúnpicos .. a Americanas. com tem um 
beUssirno relógio Runnin,g Triax 250. da Nike, por R$ 485,00. 

Novidades do Shopping UOL- 18 de setembro de 2000 66a edição 

1. Pontofrio.com tem impressora Epson em 5 de R$ 39,80 
2. Americanas. com é pioneira na venda de relógios Nike online 
3. Quer conhecer a praia do programa .. No LUniteu? 
4. Videocassete TVC EU-FI em 6 de R$ 61.50 
5. Victoria Park of'erece qualidade de vida no coração da cidade 
6. Fique por dentro dos lançamentos de carros no Carsale 
7. Pata.gon.. eorn oferece todas as dicas para você investir bem. 
8. Faça um upgrade com o VTindows :NWI.enniurn 
9. Sca:nn.er com adaptador para slides está em oferta na Fera. com 
10. Voar pelo Brasil é mais barato pelo TurismoNet 
11. Garantajá seu pé-de-meia pelo Poupa Ganha 
~""' .,._T_ --... -~:- -1- .,......:_. __ .a.C""1- •••.• : .• _ rr'""'T ,.-.. ___ .1:_._..__ ...... ,.... •••• -·-T"> .... n,....n A,... 

Fonte : Boletim Universo Online- Novidades do Shopping UOL, 
18/09/2000 - 66' edição 

As formas de utilização de e-mails ainda estão em experimentação pelas empresas e 

formas de utilização como esta possivelmente estejam sendo avaliadas pelas empresas. O 

futuro promete maior personalização, o que evitará esta "enxurrada" de informações. 
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Uma das mais populares utilizações do o e-mail é no atendimento a clientes. Barato e 

rápido, o e-mail é usado para confirmações, enviar informações sobre produtos e 

conduzir respostas relativas a tópicos diversos, efetuar pesquisas sobre satisfação com a 

compra, entre outros. No entanto, para se poder atender via e-mail é necessário 

retaguarda, uma vez que a expectativa do cliente é a de receber respostas rápidas. 

Figura 3 - E-Mail -PESQUISA SOBRE ATENDIMENTO 

Olá, xl,sdmvnkfjb.knfb 

No dia Wednesday, September 06. 2000 você fez urna compra na loja 
Livr. Cultura e preencheu urna pesquisa. 

Para colaborar mais urna vez, faturar bits e concoJTer a 
prêmios incrlveis como automóvel Okm. viagem à Europa e 
muito mais, basta preencher esta rápida pesquisa e dizer 
como suas expectativas com relação aos serviços da loja 
foram atendidas. Vamos lá? Basta clicar no 1ink. abaixo. 

https://pesguisa.bitrate.com.br/pesguisa2.asp?16455X19797Xl 

http://vvw-w. e bit. com. br 
Seu consultor para compras online 

Fonte : atendimento@ebit.com.br, 11/09/2000 

No e-mail anterior pode-se verificar que o cliente, quando solicitado, não preencheu 

corretamente o nome, portanto neste e-mail a personalização fica prejudicada. Outro 

ponto que se pode observar é que não houve a preocupação da empresa em traduzir para 

o Português algumas informações como a data e o dia da semana em que a compra foi 

efetuada, dados importantes para este contato. 
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Nesse tipo de comunicação, é necessário atenção ao detalhe, pois trata-se de uma 

comunicação pessoal e dirigida, qualquer deslize pode colocar a empresa em uma 

situação ruim junto ao seu cliente. 

11.6 Cllat 

As salas de chat são formas eletrônicas de salas de discussão em grupo nas quats 

participantes trocam mensagens em tempo real. São reuniões virtuais que têm sido 

utilizadas para uma variedade de propósitos : como centro de comunicação livre entre 

consumidores, atendimento a clientes (em que o cliente pode falar com um atendente , 

um gerente de produto ou mesmo outro especialista na empresa). Existem salas de 

discussão especializadas em temas (esportes, alimentação, investimentos financeiros, 

entre outros) que têm sido utilizadas para que as empresas possam reunir pessoas em seu 

site e possam discutir assuntos de interesse para um determinado segmento. 

O chat de atendimento, também conhecido como "chat on-line", tem sido utilizado, cada 

dia mais, como atendimento "real time" para os usuários e visitantes de alguns sites. Uma 

pesquisa citada na reportagem OLHA quem está falando (2000) revelou que 70% dos 

pedidos que já estão no "carrinho de compras" das lojas virtuais são abandonadas pelos 

compradores on-line. Alguns sites estão utilizando este mecanismo para auxiliar o cliente 

no momento da compra e evitar que ele abandone ou desista dela. Essa mesma 

reportagem apresenta alguns dados e estimativas com base em uma pesquisa referente à 

utilização atual e futura do chat on-line : 

o 30% dos clientes efetuaram compras após interagirem via chat. 

o 80% dos clientes atendidos, quando indagados, demonstram satisfação e 
preferência pelo atendimento via chat (comparado com telefone e e-mail). 

o 80 a 90% dos clientes que entrarão em contato através do chat irão 
solicitar informações sobre produtos ou pré-venda. 

o 4% dos visitantes irão interagir com o chat, caso o ícone de entrada esteja 
disponível em todo o site. 

o 7 a 1 O % dos compradores potenciais irão se utilizar do chat se o ícone 
estiver disposto na área da cesta de compras. 
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o 70% dos contatos feitos serão realizados através de chat, caso o ícone 
esteja disposto em todo o site. 

De acordo com essa reportagem os softwares para chat on-line, de forma geral, 

apresentam as mesmas funcionalidades Os sistemas permitem, além de identificar o 

usuário, que os atendentes ajudem o usuário na navegação, abrindo páginas no browser 

do usuário, ou mostrando uma apresentação animada. 

11.7 FAQs (Frequently Asked Questions) 

Segundo TURBAN et ai (2000), o FAQ ou Perguntas Mais Freqüentes são formatos mais 

simples e baratos de lidar com as demandas genéricas e repetitivas dos consumidores. 

Segundo esses autores, no futuro, com base no perfil do cliente, será possível à empresa 

customizar também o F AQ. 

Os usuários consultam o F AQ por si só, que é utilizado, muitas vezes, como uma 

ferramenta para minimizar o fluxo de e-mails para uma central de atendimento. 
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12. Ferramentas para acessar Informações na Internet 

Para encontrar o melhor preço e qualidade na Internet, o consumidor visita vários 

shoppings ou maUs, decifra palavras, percorre textos, compara múltiplas alternativas, 

sente-se tentado por ofertas que lhe solicitam informações cadastrais, muitas destas 

atividades tomam como referência a vida off-/ine. Neste sentido, visitar vários sites é uma 

atividade que consome bastante tempo, como acontece ao visitar várias lojas no ambiente 

fisico. No entanto, nunca pareceu ser tão factível conferir poder de decisão ao 

consumidor , com base na premissa de que existe tanta informação à sua disposição. 

Parece que os próximos anos serão importantes para descobrir a própria linguagem e 

recursos adequados para que o consumidor possa se utilizar melhor da Internet , também 

como fonte de informação. 

As formas de acesso à informação na Internet são conhecidas como Pu/! (cuja tradução 

literal seria: puxar, arrastar, colher, içar) e Pus h (cuja tradução literal seria: empurrar, 

impelir, forçar para diante, obrigar, importunar). 

Enquanto o consumidor pode se utilizar da Internet para puxar ou içar informação , as 

empresas podem se utilizar dela para que uma determinada informação seja entregue ou 

"empurrada" para o consumidor. 

O futuro promete o diálogo entre empresas e consumidores, através de um fluxo 

interativo . PEPPERS, em prefácio ao livro de GODIN (2000), sugere que com as 

tecnologias interativas os negócios podem efetivamente dar um passo atrás e assegurar a 

permissão dos clientes para a venda de produtos e serviços. Segundo ele, a partir destas 

tecnologias, o "vendedor" pode perguntar diretamente ao "consumidor" se ele gostaria de 

ter mais informações e então fornecê-las. Para McKENNA (1995), o poder da nova 

mídia está em conduzir e atrair o consumidor individual para estabelecer conversação 

com as empresas através do diálogo . Para ele, o envolvimento do consumidor com a 

empresa é vital para a diminuição do tempo de aceitação de um novo produto pelo 

mercado e para estabelecer com o consumidor uma relação de lealdade. 
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Para NEGROPONTE (1985), a melhor metáfora para o interface entre homem-máquina é 

a de um bem treinado mordomo inglês. Existem também as secretárias, ambos 

conhecem, depois de certo treino, as pessoas para quem trabalham, pois compartilham 

com ela informações e experiências. Mas nem todos podem contar com um mordomo, 

uma secretária, um assistente pessoal. A idéia então seria a de implementar este tipo de 

funcionalidade em máquinas. Até recentemente, esta idéia era um sonho tão inatingível 

que ninguém levava a sério. Mas aos poucos parece evoluir. 

"Imagine um futuro no qual seu agente de interface vai poder ler todos os jornais e captar 

todos os noticiários de TV e rádio do planeta, construindo a partir daí um sumário 

personalizado . Tal edição misturaria manchetes de grande repercussão com matérias 

"menos importantes" sobre pessoas conhecidas. Um jornal é lido na segunda-feira de 

manhã de maneira completamente diferente do que no domingo à tarde. Às sete da manhã 

de um dia de trabalho, folheia-se o jornal como um modo de filtrar a informação e 

personalizar um conjunto comum de bits enviados a centenas de milhares de pessoas. A 

maioria delas tende a jogar no lixo seções inteiras sem olhar, dando uma folheada no 

resto e lendo muito pouco com atenção." (NEGROPONTE, 1985 p.l47) 

Para SAFFO, citado por TURBAN (2000 p.495), certamente a primeira metade da 

revolução da informação alcançou o sucesso - a que perlnitiu acesso e volume. Os 

usuários finais ganharam a habilidade de "clicar" em sistemas computacionais que lhes 

possibilitam olhar, como se fosse através de janelas, e navegar por "gigabytes" e 

"terabytes" de dados . Mas, infelizmente, os usuários estão sempre "inundados", 

passando a maior parte do tempo "navegando" através dos dados, despendendo pouco 

tempo interpretando e utilizando realmente o que encontraram. Como resultado final, a 

maior parte do que se encontra não é utilizada. 

NEGRO PONTE ( 1985) apresentou idéias que podem representar a evolução necessária 

para o que se vivencia hoje . Os conceitos que formula têm base no fato de que não 

necessariamente se deve "navegar" pela informação, mas "delegar" essa atividade. Para 

ele, não é preciso necessariamente manipular pessoalmente o computador para tudo o que 

se quer, deve-se sim criar computadores que filtrem, classifiquem, estabeleçam 

prioridades e gerenciem os múltiplos veículos de multimídia, liberando o ser humano 
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para tarefas mais relevantes e proveitosas. Suas idéias parecem bastante futuristas, muitas 

envolveriam o desenvolvimento de interfaces diferentes das que ternos hoje para o que se 

conhece corno "computador". Mudanças corno esta demandarão tempo. No entanto, o 

futuro provavelmente trará muito do que este autor prevê. 

Outra constatação importante é que a rede possibilita a comunicação de muitos para 

muitos, isto é a criação de urna rede, mediada por computadores, onde vários 

consumidores estão ligados. Neste sentido utilizar e compartilhar conhecimento passa a 

ser uma atividade mais fácil a partir da Internet, através da Web. Esta possibilidade pode 

ampliar o processo de busca por informações à medida que haja um aprendizado e 

desenvolvimento do "trabalho em grupo" e o "compartilhamento de informações" entre 

consumidores. Segundo TURNBULL(l997) estudos relativos ao trabalho cooperativo 

suportado por computadores (CSCW- Cornputer Supported Cooperative Work), ainda 

são relativamente novos. No entanto, já se sabe que um dos mais efetivos canais de 

disseminação de informações e expertises são as redes informais de colaboradores, 

colegas e amigos. As redes sociais podem ser tão importantes quanto as oficiais. As 

pessoas podem gastar seu tempo buscando por informações sozinhas ou perguntando a 

outras. Neste sentido, as redes de computador podem ser o principal caminho para 

promover a colaboração entre pessoas, contrabalançando a colaboração com a busca 

individual por informação. 

Será feita urna revisão das ferramentas hoje existentes, com a apresentação de suas 

características e potencialidades, lembrando que a maioria delas ainda não são totalmente 

exploradas e utilizadas . Conforme sinalizado anteriormente, essas ferramentas podem ser 

o início da construção de um futuro. Aos poucos, a Internet vai tornando forma própria e 

descobrindo sua própria linguagem . As ferramentas de acesso à informação na Internet 

encontram-se em evolução. 

As ferramentas selecionadas para a revisão incluem as rnats comuns, corno os 

Hipertextos, Navegadores ou Browsers , Mecanismos de Busca e outras em 

desenvolvimento, como os Agentes Inteligentes. 
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12.1 Hipertextos 

Além do hipertexto ser uma forma básica para disponibilizar informações na Internet, sua 

estrutura e funcionalidades permitem facilitar o acesso às informações através de /inks. 

Nesse sentido, optou-se por revisar o hipertexto como uma ferramenta para facilitar o 

acesso às informações na Internet e não apenas para disponibilizá-la. 

De acordo com o site UPSIDE (2000), há 50 anos, Vannervar Bush, previu o crescimento 

dos computadores pessoais, armazéns de informação, ferramentas de busca e o comércio 

eletrônico num artigo publicado em 1945, denominado "As We May Think" . Bush 

propôs uma solução chamada Memex. Ele anteviu um equipamento em que as pessoas 

poderiam guardar todos os seus livros, arquivos e comunicações e que seria mecanizado 

de forma que pudesse ser consultado com rapidez e flexibilidade. 

Quando Vannervar Bush idealizou o "Memex" ele imaginou um sistema pessoal que o 

ajudasse a lidar com o problema do excesso de informações. O "memex" tomou como 

base uma solução tipo hipertexto. 

Segundo THENG, TIMBLEBY & JONES (1997), O hipertexto é uma solução que pode 

ajudar a lidar com o problema do excesso de informações, uma vez que estrutura o texto 

de uma forma não seqüencial, permitindo atalhos durante a sua leitura, de forma que se 

possa extrair apenas partes relevantes da informação. O hipertexto é uma forma de 

disponibilizar informação, mas antes disso, uma ferramenta que permite acesso à 
'--/ 

informação, quando bem construída. 

No entanto, com a Web , os sistemas em hipertexto tomaram-se cada dia ma1s 

complexos. Muitos hipertextos são desenhados de forma pobre , considerando a forma e a 

estruturada de apresentação. Isso ocorre, conforme salienta estes autores, por alguns 

motivos: 

o falta de cuidado com a aparência visual do material; 

o utilização de muita tecnologia com efeitos não apropriados para a mídia; 

o desenvolvedores de hipertextos despreparados; 
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o ausência de adoção de padrões ou guias para a construção de hipertextos 
de forma adequada. 

Neste sentido, o hipertexto, que fora criado para ajudar a diminuir o problema do excesso 

de informações, pode acarretar mais problemas e confusão. 

Ao revisitar a forma como os hipertextos são construídos , os autores referenciados 

propõem um guia que assegure um bom designe princípios adequados para a construção 

de hipertextos, considerando os aspectos a seguir: 

Interface : refere-se ao canal que exibe o hipertexto , explica sua estrutura interna e 

representação dos nós e links entre as páginas. Esta representação deve ser simples, 

eficiente e efetiva~ permitir ao usuário comunicar suas intenções e obter as respostas de 

que necessita. Uma boa interface é aquela que assegura : consistência de apresentação, 

mínimo esforço mental para os usuários relembrar os objetos, as ações e os códigos 

necessários para a navegação pelo hipertexto. 

Em qualquer ponto da navegação devem existir informações suficientes para orientar o 

usuário sobre o "lugar" em que ele se encontra, pois o maior problema na navegação está 

na desorientação do usuário que não consegue entender a estrutura da informação e não 

tem controle sobre a quantidade de informação existente. A ausência de uma visão geral 

sobre a informação ou entendimento errado sobre a estrutura do hipertexto fazem com 

que o usuários perca a orientação. Os mapas de site ou um diagrama apresentando a visão 

geral têm sido introduzidos para orientar o usuário on-line. Respostas para Onde estou ? ~ 

Onde posso ir a partir deste ponto ?~ Quanto de informação existe ?~ Como cheguei até 

aqui?~ são básicas para uma navegação tranqüila. 

A informação disponibilizada na tela deve ser pouca e simples, contendo apenas o 

necessário. O uso de muitos símbolos pode provocar sobrecarga de informações. Os 

recursos gráficos devem ser utilizados para ilustrar idéias. O usuário deve poder sempre 

contar com facilidades de ajuda. 

Estrutura das Interações : a essência do hipertexto está nas associações e 

relacionamentos entre os nós (node.~) e ligações (links) . Neste sentido é vital que eles 

sejam corretamente capturados e representados. Muitas vezes os desenvolvedores de 
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hipertextos o consideram como uma possibilidade criativa , fazem muito para que haja 

sofisticação técnica, mas não zelam tanto pelo modelo de associação entre nós e links. 

12.2 Browsers 

Como já foi dito anteriormente, os browsers são aplicações utilizadas para localizar e 

visualizar documentos em HTML (Hyper Text Markup Language), que é a linguagem 

utilizada para escrever documentos que estabelecem ligações (links) entre palavras e 

objetos. Os mais conhecidos são: Microsoft Explore, Netscape e Mosaic (mais antigo). 

Os browsers possuem facilidades que muitas vezes são desconhecidas por parte dos 

diversos usuários. Através deles pode-se consultar o histórico de navegação ou marcar 

endereços de páginas ou sites interessantes e preferidos. Esses endereços podem ser 

guardados ou armazenados para futuras buscas ou referências. 

LEE, citado por TURNBULL (1997), ressalta em seu trabalho as utilidades dos históricos 

de URLs (endereços de páginas na Web) para quem navega na Internet: 

o permitem ao usuário o acesso às interações passadas e armazenadas em 
seu histórico e a incorporação destas às necessidades e contextos atuais; 

o permitem ao usuário despender menor esforço fisico e mental para 
relembrar ou repetir ações passadas. 

ABRAMS & BAECKER, também citados por TURNBULL ( 1997) afirmam que os 

endereços de sites selecionados e marcados fazem parte do espaço pessoal de informação 

do usuário da Internet e são importantes, pois : 

o ajudam o usuário a se prevenir contra o excesso de informações; 

o podem ser administrados, ou seja, o usuário pode guardar apenas aqueles 
endereços realmente selecionados; 

o ajudam na navegação, uma vez que o usuário pode dirigir-se diretamente a 
- uma página especifica, sem ter que passar pela página principat 

o os usuários podem criar a sua própria visão de conjunto. 

A funcionalidade de "marcar sites preferidos ou selecionados" pelo usuário é uma 

funcionalidade tão importante que o portal Yahoo!, desenvolveu a partir de esforços de 
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personalização, que serão revistos mats adiante, uma barra de ferramentas que é 

acoplada ao browser do usuário incluindo esta funcionalidade. Assim, o usuário tem seus 

sites preferidos "marcados" na rede e não em apenas um computador. Isso permite que 

ele possa acessar estes sites de qualquer outro computador. Isto é, a seleção de favoritos 

não depende mais do browser que está na máquina do usuário, mas de um intermediário 

na rede, como o Yahoo!, que guarda esta informação e a disponibiliza para o usuário em 

local de sua conveniência. 

A seguir apresenta-se alguns exemplos de browser organizados. Um apresentando 

históricos (Figura 4) e outro organização por tópicos (Figura 5). 

Figura 4- EXEMPLO DE BROWSER ORGANIZADO POR ffiSTÓRICOS 
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Figura 5- EXEMPLO BROWSER ORGANIZADO EM TÓPICOS 
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TURNBULL ( 1997) acredita que a maioria das pessoas não se utiliza das facilidades dos 

browsers (como no caso dos históricos) para selecionar páginas já visitadas e nem para 

disponibilizar as seleções para que sejam vistas mais tarde, de forma organizada. 

Apesar da grande utilidade dos browsers para selecionar e marcar endereços na Internet, 

o processo de recarregar o que se quer e a revisitação pode ser dificil, uma vez que os 

nomes escolhidos para as os endereços de páginas marcadas podem não ser claros, a 

forma de organização pode ser arbitrária e o usuário tende a esquecer o que ali estava 

contido. Apresenta-se a seguir um exemplo para ilustrar esta situação. O nome das 

páginas são utilizados muitas vezes para referenciar apenas o site de origem e sua H orne 

Page. São nomeadas em relação a ela, não oferecem idéia do contexto, nem permitem 

que fique no endereço da página a referência ao seu conteúdo específico. Segue-se um 

exemplo: 
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"Americanas.com é p10neua na venda de relógios Nike on-line. 

Relógios Nike são sinônimo de vanguarda e estilo. Um ótimo exemplo é 

o Running Triax 250, com curvatura em tomo do osso do pulso para 

mator conforto, design em forma de "S", maxidisplay inclinado para 

leitura instantânea, lente de cristal e muito mats, por R$ 485,00" (BOLETIM 

UNIVERSO ON LINE , 18/09/2000) 

O endereço que referenciava esta oferta é o seguinte: 

http://www. americanas.com.br/cgi-bin/W ebObjects!eacom. woa/wa/prod?pct=25&pli= 11 &pit=3. 

O consumidor pode ter ficado bastante interessado na promoção e ter selecionado esta 

URL para mais tarde, de acordo com sua conveniência, buscar a oferta. Ou seja, pode ter 

guardado, marcado este endereço nos seus "Favoritos", mas provavelmente não 

conseguiria decifrar posteriormente que se tratava de uma oferta de um relógio Nike pelo 

qual se interessou. Neste caso, apenas o nome da loja (Americanas) ficou armazenado 

automaticamente como referência no histórico. 

Outro fato que pode agravar esta situação é a forma de armazenamento semi-automática. 

Por exemplo, o usuário recebeu um e-mail através do aplicativo Outlook Express, com 

várias promoções, considerou interessante, acionou o botão direito do mouse, escolheu a 

opção "Favoritos" para guardar o endereço em sua seleção, a qual pretende consultar em 

horário de conveniência através do seu Browser (Internet Explore). Ao usar este 

procedimento, sua seleção é marcada automaticamente com a seguinte designação : 

"Favoritos do Outlook Express", o usuário perde a referência mental que tinha 

anteriormente (palavras-chave) e a cada nova promoção que seleciona, ele perde a 

anterior (mesmo que ainda não a tenha consultado). Isto é, as ferramentas são criadas 

para facilitar a navegação, mas sofrem ainda necessidades de ajuste para se adaptarem às 

necessidades dos usuários. 

Como já foi visto, algumas empresas como a Yahoo! têm investido para ampliar seus 

esforços de personalização, através de barras de ferramentas. Estas barras são mini 

browsers que ficam "acoplados" ao browser normal. O Yahoo! denomina sua barra de 

"Companion" e foi implementada como uma evolução do serviço My Yahoo!, que 
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personaliza páginas. Este mini browser pode servir como um atalho para se obter 

informações na Internet e para que o usuário passe a utilizar a "rede" para armazenar 

suas preferências. 

12.3 Ferramentas de Busca 

As ferramentas de busca podem auxiliar o consumidor a encontrar referências no 

universo de informações na Internet. No entanto, assim como o hipertexto, os 

mecanismos de busca podem ajudar ou dificultar a administração do excesso de 

informações e permitir uma navegação tranqüila. O mundo de ferramentas de busca na 

Internet também é vasto. Existem várias e com múltiplas funcionalidades, as quais serão 

selecionadas e apresentadas. 

Apresenta-se a seguir, alguns mecanismos de busca de informação na Internet. O 

objetivo desta revisão foi o de selecionar alguns desses mecanismos e categorizá-los para 

que se possa melhor entender suas funcionalidades e descobrir quais permitiriam ao 

usuário uma instrumentalização durante o processo de compra. 

Os mecanismos de busca para serem entendidos precisam ser subdivididos em categorias. 

Utilizando a subdivisão apresentada pelo site ZDNET (2000), podemos subdividir os 

mecanismos de busca em : 

Mecanismos de Uso Genérico: são os mais conhecidos e divulgados e prestam-se para 

buscas generalizadas . São formados por grandes bancos de dados. Os mais conhecidos 

internacionalmente são : Google, Alta Vista, Oingo e Excite. Estes mecanismos são 

acionados também por sites de Meta Busca. 

Meta Busca : a meta busca é uma ferramenta que realiza a procura através de vários 

bancos de dados e geralmente elimina a redundância entre as informações que encontrou. 

Utiliza-se de outras ferramentas cf.e busca genérica para encontrar o que o usuário 

procura. Por exemplo : o META MINER (2000) utiliza-se de dez alternativas de serviços 

de busca para que o usuário faça pesquisas. Além disso, o usuário pode escolher onde 

quer procurar (exemplo: RadarUOL, Alta Vista, Excite, entre outros). 
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Diretórios de Busca : o mais conhecido diretório de busca é o Yahoo! . Segundo o 

relatório da BEARS STEARNS (set 2000) em Junho de 2000 o Yahoo! estava 

organizado em 14 categorias principais, divididas em subcategorias e até a data desta 

publicação havia um terço das páginas da Internet catalogadas em seu diretório. A 

divisão dos diretórios em assuntos otimiza o tempo de quem busca e garante resultados 

mais específicos e detalhados. Outro diretório também bastante conhecido é o Open 

Directory Project. Tanto o Yahoo! quanto o Open Directory Project utilizam seres 

humanos para compilar as informações, sendo que para este último as compilações são 

feitas por voluntários. Conforme apresentou o site CNET (2000), este serviço cresceu 

com a Internet. Em novembro de 1998 o projeto tinha 4.700 pessoas contribuindo que 

haviam catalogado 84.000 sites. Até outubro de 1999 já haviam 16.500 pessoas 

contribuindo com 1 milhão de sites catalogados. 

Diretórios e Mecanismos de Busca Especiais : os diretórios temáticos surgiram como 

especializações e verticalizações na Internet e cobrem diversos assuntos como : arte, 

carreiras, computação, governos, saúde, educação, entretenimento, internet, mídia, 

imóveis , notícias, comércio , etc. As buscas especiais são destinadas a procurar por 

pessoas ou localidades, por exemplo. Tanto os Diretórios como as Buscas Especiais são 

especializações dentro da Internet. Vários exemplos destes mecanismos de busca e 

diretórios podem ser encontrados no site www.zdnetcom/searchinglhotlist. Para esta 

dissertação interessam, dentre esta categoria, os mecanismos de busca relativos ao 

comércio (Shoppings), os quais serão revistos mais adiante. 

Uma pesquisa feita pela Media Metrix , citada pelo SEARCH ENGINE W ATCH (2000), 

um serviço (ie avaliação de mecanismos de busca, com base em 100 mil usuários da Web 

distribuídos por vários países, aponta que o site Y ahoo acolhe 62% dos usuários da 

Internet. 

Segundo o SEARCH ENGINE WATCH 2000), a cada três meses, a NPD New Media 

Services realiza uma pesquisa nos maiores sites de busca para verificar como os 

visitantes usam estas ferramentas. Abaixo demonstra-se alguns resultados desta pesquisa. 

O estudo apresentado ocorreu no primeiro trimestre de 2000, envolveu 33 mil 

respondentes, selecionados randomicamente e convidados a participar da pesquisa através 
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de uma tela de pop-up, que se abria quando o usuário entrava no site de busca . Essa 

pesquisa cobriu os 13 maiores mecanismos de busca (independentemente da categoria : 

busca, metabusca e diretórios). 

GRÁFICO 5- FRENQÜENCIA COM QUE ENCONTRA O QUE 
PROCURA 
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De acordo com o GRÁFICO 5, somando-se as opções "Sempre" e "Na Maioria das 

Vezes", podemos dizer que o índice de sucesso alcançado pelos mecanismos de busca foi 

de 81%. 

A seguir apresenta-se, através do GRÁFICO 6, o índice de sucesso obtido nos últimos 

dois anos, considerando o critério acima mencionado (soma da resposta Sempre com a 

resposta Na Maioria da Vezes). Os números apresentados dizem respeito às medições 

feitas entre o verão de 1997 e o inverno de 2000. 
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GRÁFICO 6 -TAXA DE SUCESSO DOS MECANiSMOS DE BUSCA 1997- 2000 
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Pode-se observar pelo GRÁFICO 6 que a taxa de sucesso dos mecanismos de busca 

vinha apresentando tendência de queda. A melhoria na percepção em 2000 pode ter 

ocorrido, segundo analistas responsáveis pelo estudo, devido ao trabalho de educar 

usuários, feito pelos detentores destes mecanismos, para que fizessem melhores usos das 

ferramentas. Outro fator foi o crescimento de buscas com a utilização de múltiplas 

palavras ou o encorajamento de sites como "Ask Jeeves" 6 que sugere a busca através de 

frases, como por exemplo: "Onde possso comprar uma bicicleta?" 

O GRÁFICO 7 evidencia como as pessoas buscam por informação: usando múltiplas 

palavras, uma palavra, ou perguntas em forma de frases. 

6 http://www.askjeeves.com 
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Os sites que apresentam a facilidade de busca em forma de frases são atuais e bastante 

intuitivos. 

GRÁFICO 7- COMO VOCÊ PROCURA POR INFORMAÇÕES ? 
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Segundo essa pesquisa o mecanismo de busca que obteve o maior índice de sucesso foi o 

Google e o GoTo. O Google obteve 97% dos usuários dizendo que conseguiram obter os 

resultados desejados "sempre" ou na "maioria da vezes". O segundo colocado obteve 

82%. Recentemente, final de 2000, consultando o Yahoo!, verificamos que este Portal 

passou a adotar o Google como sua ferramenta de busca. 

Numa reportagem de JAFFE (1999) para a Business Week, para a qual foram feitos testes 

em alguns mecanismos de busca utilizando uma estratégia comum para a comparação dos 

resultados, chegou-se à conclusão de que o Google seria o melhor mecanismo de busca. 

Observou-se nessa pesquisa que na página principal (home page) do Google, não haviam 

anúncios poluindo, nem a oferta de serviços extras. A reportagem salienta que este site 

não pretendia ser um portal, mas apenas a melhor forma de fazer procuras na Internet. 
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No entanto, fazer busca para compras diretamente mim mecanismo de utilização genérica 

pode ser uma atividade muito improdutiva, uma vez que os links reportados são bastante 

genéricos. Por outro lado, utilizar mecanismos de busca em sites catalogados pode ser 

urna atividade gratificante. A adoção do Google7 pelo Yahoo!8 representa a junção de 

dois excelentes mecanismos, o que pode reservar uma boa surpresas para quem busca por 

informações. 

7 www.google.com 

8 www.yahoo.com 
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lJ.Mecanismos que facilitam a busca para Compra 

A busca para compra em hipertextos pode tomar-se complicada e difícil de ser 

operacionalizada, dado a própria estrutura do hipertexto. Técnicos passaram a 

desenvolver sites utilizando-se de bancos de dados, o que facilitou o acesso e a 

recuperação de Informações. A partir dessa nova arguitetura, passou a ser possível a 

utilização de ferramentas de comparação e buscas especializadas para as necessidades de 

quem procura informações de compra, por exemplo. 

Segundo TURBAN et al (2000), vários agentes foram criados para auxiliar o consumidor 

durante o processo de compras, acessando bancos de dados dispersos pela Internet. 

Antes da revisão dos agentes específicos para compras, será feita uma breve revisão do 

conceito de agentes : 

13.1 Agentes 

SOUZA (1996) apresenta em sua dissertação uma visão esclarecedora sobre agentes e 

suas características, com base em posicionamentos diferenciados sobre o tema, como 

pode-se verificar pelo QUADRO 14 a seguir, que apresenta a propriedade dos agentes. 

Esta diversidade de opiniões, segundo a autora, dificulta o entendimento da tecnologia de 

agentes. 

Segundo ela, muitas são as propriedades desejáveis em um agente. No entanto, ao final 

de sua pesquisa, relaciona as seguintes características como imprescindíveis e 

determinantes para a identificação de um agente : autonomia, comunicabilidade e 

reatividade. Essas foram as características mais mencionadas pelos estudos que a autora 

referenciou. 

O objetivo não é de aprofundar nesta questão, mas de demonstrar que existem muitas 

opiniões sobre o tema. Neste sentido, não estaremos definindo as demais características, 

além das apresentadas anteriormente . Uma revisão sobre cada uma delas encontra-se no 

trabalho da pesquisadora e ilustradas no quadro que se segue. 
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i • 

QUADRO 14- PROPRIEDADÉ DOS AGENTES 

Moreira Sá de; Uma estrutura de agentes para assessoria na Internet; 
lhttll:/Jv.rww .. eos .. ufsc.br/disserta97/souia/cap3.htm;Universidade Federal de Santa Catarina; Florianópolis, 1996. 

Autonomia : é a capacidade do agente em executar o controle sobre suas próprias ações 

operar isoladamente, decidir sobre o que fazer enquanto opera neste estado, possuir a 

. habilidade de. praticar ações para desenvolver. tarefas ou alcançar objetivos, sem 

. necessitar da interferência do usuário final, além disso, deve, possuir controle sobre seu 

comportamento e estàdo interno. 

Para N1SSEN, citado por SOUZ.A (1996) , a autonomia do agente na Web está 

relacionada à h~bilidade para operar no domínio da Internet, mesmo quando o usuário 

final está desconectado da rede. Ou seja, o agente "viaja" pela Web para encontrar 

·recursos que ajudarão a realizar tarefas. 

, Comunicabilidade: ·. a capacidade do agente em comunicar-se coni outros agentes ou 

pessoas·, negociar para consecução de um· contrato entre eles, trocar informações tais 

como fatos do mundo, ambient~ o ti requisições de ações . · 
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Reatividade : propriedade que permite aos agentes perceberem seus ambientes e 

responderem adequadamente às mudanças neles ocorridas. O ambiente de percepção do 

agente pode ser o mundo real, uma interface gráfica, uma coleção de outros agentes, a 

Internet ou uma combinação dos itens anteriores. 

Neste estudo a autora conclui e define um agente como um software que utiliza a 

comunicação para negociar e coordenar a transferência de informação, age de forma 

autônoma sobre si próprio ou sobre o ambiente e busca realizar os objetivos e tarefas para 

os quais foi designado. 

Segundo TURBAN et al (2000) o conceito de agentes é antigo, vem do termo agenciar, 

referindo-se a alguém que age em lugar de outrem. De acordo com este autor, os agentes 

podem ser denominados também de: agentes inteligentes, soft bots, knowbots, agentes 

autônomos, assistentes pessoais ou proxy digitais. Para ele, o maior valor ao se empregar 

agentes está na capacidade que têm de auxiliar na localização, filtragem , decisão sobre 

relevância de uma determinada informação para o usuário final. Com a ajuda de um 

agente a capacidade de decisão amplia-se e, no caso de aplicações voltadas para o 

comércio eletrônico, o consumidor não fica paralisado com tanta informação. 

De acordo com MAES (1994) , coordenadora de um grupo de pesquisas com agentes 

inteligentes, a superestrada da informação traz novos desafios, produtos e serviços 

inseridos num ambiente de complexidade que irá demandará um novo estilo de interação 

entre os homens e os computadores. Os computadores poderão ser cada dia mais 

inteligentes, ativos e personalizados. Essas funcionalidades serão alcançadas, segundo 

ela, através de agentes que são programas de computador que empregam técnicas de 

inteligência artificial para prover assistência ativa ao usuário .Esses agentes mudam a 

experiência do usuário, através da metáfora do agente que age como um "assistente 

pessoal". A competência desses agentes vêm da capacidade de aprender e ajudar vários 

usuários. 

Uma reportagem de GUIZZO (2000) para a revista Exame Negócios, apresenta uma 

citação de Maes, que diz que os agentes devem ser softwares personalizados, adaptados, 

que conhecem o usuário e seus interesses, hábitos e objetivos. De posse desse 
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conhecimento os agentes são capazes de lidar com umà quantidade de informação grande 

e caótica que estão disponíveis pela rede (Internet). Nesse sentido, afirma a pesquisadora, 

todos nós precisaremos de agentes no futuro próximo. 

Numa entrevista de MAES à revista Wired, citada também na publicação acima 

referenciada ela diz : 

"Estou convencida de que a única solução é ter agentes que nos ajudem a lidar com a 

complexidade da informação. Não acho que desenvolver melhores interfaces irá ajudar. 

Haverá tanta coisa acontecendo, tantas informações novas e software disponíveis[ ... ] 

Precisaremos de agentes que sejam nossos alter egos~ eles saberão o que nos interessa." 

(in GUIZZO 2000, p.69). 

Aliado ao fato da complexidade da informação, a pesquisadora sinaliza que o número de 

aplicações com a utilização do computador como interface cresce a cada dia e, cada vez 

mais, o número de novos usuários "não-treinados" para o uso dessas ferramenta também 

aumenta. Nesse novo cenário, em vez de o consumidor iniciar a interação via comandos 

ou manipulação direta no computador, ele irá engajar-se num processo colaborativo, em 

que seres humanos e agentes iniciam um processo de comunicação, agentes monitoram 

eventos e executam tarefas. Seria então, adequado usar a metáfora do "assistente 

pessoal", pois o agente colabora com o usuário e aprende na medida em que "conhece" 

seus hábitos e preferências . 

De acordo com MAES (1994) existem dif~rentes formas de um agente auxiliar a um 

usuário: executando a tarefa em nome dele, treinando e ensinando o usuário, ajudando 

diferentes usuários para que colaborem, monitorando eventos e procedimentos. Alguns 

exemplos de atividades que hoje podem ser executadas por um agente são filtragem de 

informação, busca e guarda de informação, administração de caixas postais, agendamento 

de reuniões, seleção de livros, filmes, músicas, entre outros. 

A autora apresenta dois problemas que devem ser endereçados quando se está 

construindo ou aplicando um agente , trata-se da Competência e da Confiança : 
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1. Competência - diz respeito a como o agente adquire o conhecimento que necessita 

para decidir : 

o Quando ajudar o usuário; 

o Com o que poderá ajudá-lo e 

o Como irá ajudar. 

Os agentes podem ser construídos de várias formas para que venham a adquirir 

competência: 

Fazendo com que o usuário final programe a sua interface para capacitar o agente. 

Esta tarefa requer muito insight , entendimento e esforço por parte do usuário, que deverá 

ser capaz de reconhecer a oportunidade para empregar o agente, ter a iniciativa de criar 

um agente, capacitar o agente com conhecimento explícito, manter as regras atualizadas 

quanto aos hábitos e interesses. Esta abordagem demanda a capacidade do usuário em 

programar o agente. 

Através da abordagem baseada no conhecimento (knowledge-based approach), que 

consiste em capacitar o agente de interface sobre uma determinada aplicação e sobre o 

usuário. Esta abordagem é adotado pela maioria das pessoas que trabalha com 

inteligência artificial aplicada a agentes. Neste caso, o agente de interface usa o 

conhecimento adquirido para reconhecer os "planos" do usuário e, a partir daí, 

reconhecer oportunidades de contribuir com ele. A competência, aqui, estaria dependente 

da capacidade do engenheiro ou piloto do software em lidar com previsão das diversas 

situações nas quais os usuários estariam envolvidos, tomando como ponto de partida uma 

base de conhecimento. 

Utilizando-se de técnicas em que "a máquina pode aprender" (ou agentes que 

aprendem ): pesquisadores como Maes têm demonstrado que, sob certas condições, um 

agente de interface pode se auto-programar. Ao agente é fornecido o mínimo de 

conhecimento e seu aprendizado é obtido através do comportamento do usuário e de 

outros agentes. Este caso é particularmente interessante para agentes que venham a 

auxiliar em tarefas repetitivas. Este tipo de agente é baseado na metáfora do assistente 
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pessoal. Pois inicialmente o assistente não conhece os hábitos e preferências de quem está 

ajudando, ou seja necessita de algum tempo para familiarizar-se com essa pessoa. Ele 

aprende "observando" o usuário, recebendo instruções, feed-back, ordens de assistentes 

mais experientes. Com o tempo, esse tipo de agente tende a ser mais útil, competente e 

recomendável que os dois anteriormente apresentados, pelo fato de que este exige menos 

trabalho por parte do usuário final, adapta-se mais facilmente às novas situações, permite 

transferência de informações, hábitos e conhecimento entre diferentes usuários em uma 

comunidade. 

2. Confiança- diz respeito ao grau de confiança que um usuário pode depositar em seu 

agente . No caso da primeira forma de conferir competência, apresentada acima, a 

confiança dependeria da autoconfiança do usuário na sua capacidade de programar um 

agente. No caso da segunda e terceira formas de conferir competência, baseada no 

conhecimento e no aprendizado da máquina, a recomendação de especialistas como 

Maes é a de não entregar, de imediato, ao usuário uma interface que seja muito 

sofisticada, qualificada e autônoma, pois ele ainda não conhece as limitações do agente e 

poderá sentir que perdeu o controle sobre determinada situação. 

De acordo com TURBAN et ai (2000), poucas são as aplicações comerciais que se 

utilizam de agentes que aprendem. Existem mais protótipos (pesquisas) do que aplicações 

comerciais. No entanto, a utilização desse tipo de agente é promissora, uma vez que 

removem algumas barreiras que dificultariam a sua utilização por parte dos usuários, tais 

como reconhecer quando deve usar o agente, criar o agente, especificar regras para serem 

utilizadas pelo agente, modificar ou editar as regras para mudar os interesses e padrões 

anteriormente especificados pelo ou para o usuário 

Conforme apresentado por SOUZA (1996) , existem agentes considerados como muito 

simples e outros mais completos. Os mais simples executam tarefas com base em 

hipóteses, regras preestabelecidas e suposições. Por exemplo, agentes que avisam ao 

usuário quando o preço médio da ação varia em 10% . Outros, são mais complexos, como 

os "prestadores de serviços" que executam tarefas de alto nível e de forma bem definida, 

quando solicitadas pelo usuário (exemplo: um agente que marca reuniões e viagem para o 

usuário) . Os pró-ativos prestam informações ou serviços ao usuário, mesmo quando não 
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diretamente solicitado por ele (exemplo: um agente monitor de grupos de discussão da 

Internet). 

13.2 Agentes que ajudam no processo de compras 

TURBAN et al (2000) recomenda a utilização de agentes para o comércio eletrônico por 

alguns motivos que poderiam ser explícitos da seguinte forma : 

o para diminuir a sobrecarga de informações existente a partir da Internet~ 

o propiciar maior conveniência para o usuário, uma vez que ele delegaria a 
navegação aos agentes e não a realizaria por si só~ 

o diminuir as tarefas repetitivas que consomem muito tempo e que poderiam 
ser executadas por agentes (como comprar mantimentos ou planejar uma 
viagem)~ 

o facilitar a busca e recuperar informações (como busca e comparação de 
preços)~ 

o ampliar e facilitar o processo de decisão de compra do consumidor ~ 

o poupar tempo e ampliar o conhecimento do consumidor sobre produtos e 
serviços a serem adquiridos. 

Para MAES, GUTTMAN & MOUSKAS (1999), a tecnologia de agentes pode ser usada 

durante os diversos estágios do processo de compras, otimizando o processo de compras 

para o consumidor. Os agentes podem, dentre outras tarefas, coletar informações sobre 

produtos e estabelecimentos comerciais que satisfaçam as necessidades dos 

consumidores, avaliar as diversas ofertas, tomar decisão sobre onde comprar, negociar e, 

finalmente, fazer um pedido e até mesmo pagar. 

No entanto, segundo esses autores apesar das transações na Web estarem crescendo em 

ritmo acelerado, elas ainda são feitas de forma não-automatizadas. Isto é, enquanto as 

informações sobre produtos e vendedores tomam-se cada dia mais disponíveis, as pessoas 

encontram-se em "/oop" durante o processo de compra, sem ferramenta adequada para 

tratar toda a informação . 
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TURBAN et ai (2000), apresenta alguns agentes que foram criados para encontrar 

produtos e comparar preços (Jangv, Junglee, MySimon, CompareNet, Shopfido, Uvision, 

Comparisonshopping) outros para serem especializados em certas categorias de produtos, 

como carros por exemplo (Auto-by-tel, Carpoint, Atyouroffice), e outros que aprendem as 

preferências dos consumidores (Firejly, Empirical, Webdoggie). 

Pode-se observar que muitas destas aplicações foram experimentos, alguns não 

sobreviveram de forma comercial e outros evoluíram para aplicações diversas. 

Alguns dos mecanismos apresentados encontram-se desativados , outros em evolução e 

outros não foram mais localizados em seus endereços, especificados pelo autor. 

A seguir será feita uma breve revisão de três tipos de agentes referenciados : 

o os agentes capazes de aprender preferências individuais e que fazem 
sugestões aos seus usuários; 

o os agentes que comparam; 

o os agentes que negociam. 

Agentes capazes de aprender preferências individuais e fazer sugestões 

Segundo MAES, GUTTMAN & MOUSKAS (1999), alguns softwares (como FireFly, 

por exemplo) tornaram-se populares há algum tempo por ftltrarem informações, fazerem 

com que pessoas com os mesmos interesses se encontrassem e para automatizar 

comportamentos repetitivos. Mais recentemente, esse tipo de agente tem sido utilizado 

para conduzir transações comerciais, como no caso da Amazon.com, em que: 

o a partir da experiência de alguns interessados em determinados assuntos, 
outros vão sendo informados sobre "novidades" , caso apresentem 
similaridades entre suas preferências e perfis. Quando da escolha de livros 
na Amazon.com, sempre surge uma afirmativa na tela do computador : 
"outras pessoas que escolheram o livro que você está querendo escolheram 
também os livros abaixo apresentados". E assim, é apresentada para o 
comprador uma lista de sugestão com outros livros, com base na 
experiência de outras pessoas com interesses similares. 

o alguns agentes empregados são úteis para auxiliar o consumidor em 
compras repetitivas ou previsíveis. Um exemplo são os agentes 
denominados monitores. A Amazon.com usa agentes notificadores que 
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monitoram os catálogos de livros. Quando um certo evento ocorre e pode 
ser interessante para um determinado consumidor, o agente aciona esta 
pessoa através de e-mail. 

Os dados da tabela abaixo foram inicialmente publicados por TURBAN et al (2000) e 

atualizados através de buscas na Internet e em especial em consultas à página do MIT 

(2000) reservada para tratar dos projetos desta instituição referentes aos agentes. Os 

agentes apresentados têm em comum a utilização da técnica de "filtros colaborativos" , 

sobre os quais faremos uma breve revisão a seguir. 

QUADR015-AGENTESQUEAPRENDEM 

AGENTES SELECIONADOS A PARTIR DO TRABALHO DE TURBAN et ai. 

NOME DESCRI ÃO ENDERE O SITUA ÃO 

Firefly ajuda a encontrar Projeto concluido I foi 
músicas que o usuário precedido pelo agente 

provavelmente gostaria. HOMR. Projeto com duração 
Usa informações entre 1993-1995; 

Firefly I Homr 
recolhidas de outros www.firefly.com (endereço não Desenvolvido no MIT por 

usuários similares, em mais encontrado) Max Metral, Upendra 
termos de gosto e Shardanand, Pattie Mae. 

opiniões. Automatiza e Consultar o endereço 
amplia o processo do mevard.www.rnedia.mit.edul 

mundo do boca-a-boca. groups/agents/projects 

Endereço refente a uma 
Pesquisa interesses de empresa de consultoria em 
leitura e usa agentes 

www.empirical.com (endereço 
bancos de dados. Nada foi 

Empirical para encontrar novas encontrado sobre este 
páginas na Web e novos 

não compativel) 
agente.A palavra "empirical" 

artigos. demonstrou-se muito 
genérica" para busca. 

Projeto concluido I 

Ajudas as pessoas a webhound.www.media.mit desenvolvido no MIT entre 

Webdoggie 
encontrarem páginas na edulprojectslwebhound 1994-1995 por Yezdi 

Web em que estão (endereço não mais lashkari e Pattie Mae. 

interessadas. encontrado) 

FONTE: TURBAN,J. lee;J, King,D.; Chung, H.; Electronic Commerce, A Managerial Perspectiva, 1999, Prentice Hall. Atualizações 
feitas com base em pesquisas na Internet nos endereços referenciados e endereços encontrados através do mecanismo de busca 
Google (google.com). 

A melhor metáfora para os filtros colaborativos seria a automatização do "mundo do boca 

a boca", pelo que pudemos depreender de MAES (1999) e TURBAN et ai (2000). 
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Segundo MOWEN & MINOR (1998) o "mundo do boca a boca" é um processo de 

comunicação que se refere a troca de comentários, pensamentos ou idéias entre dois ou 

mais consumidores. 

Segundo MENA (1999) a técnica de filtros colaborativos é usualmente aplicada em sites 

que vendem música, vídeos, livros e outros tipos de produtos relativos ao entretenimento. 

Segundo este autor esta técnica apresenta resultados parecidos à técnica CBR (Case

Based Reasoning). Sendo esta última ainda pouco difundida e tipicamente utilizada para 

suporte a clientes, manutenção, entre outras aplicações. Segundo o autor, a força desse 

tipo de ferramenta está na sua simplicidade, já que o que basicamente trabalha com a 

seguinte dedução: o visitante, consumidor ou usuário irá responder a uma determinada 

oferta (sentido amplo), dado que outros, parecidos com ele, se interessaram pela mesmo 

produto ou idéia. 

Segundo TURNBULL (1997) o Portal Yahoo! usa filtros colaborativos de forma manual. 

Eles utilizam um grupo de pessoas que são catalogadores , que através de ferramentas, 

atualizam o conteúdo do índice do Y ahoo! . Cada si te adicionado ao Y ahoo! é examinado 

por um ser humano. Usuários também são convidados a recomendar páginas, o que 

acaba alinhando este diretório às mudanças que ocorrem com freqüência na Internet. 

Como o Yahoo! está se tomando cada dia mais popular e aberto, seu índice tem-se 

transformado em um padrão de classificação para a Internet. 

Para este autor os "filtros colaborativos" permitem a um grupo de usuários, com 

necessidades de informação relacionadas, aumentar de forma coletiva sua capacidade de 

obter informações relevantes. O autor propõe a utilização da colaboração entre os 

usuários, pois acredita que a mistura de diferentes perspectivas e experiências de um 

grupo pode resultar em um conjunto mais poderoso de recursos para a busca por 

informações. A Web é vista por ele como um ambiente melhor interpretado por pessoas 

do que por máquinas. Como solução, propõe que haja uma colaboração entre seres 

humanos e máquinas por meio de um processo em que os usuários possam cooperar e 

enriquecer os processos de busca uns dos outros. 
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Além de técnicas como filtros colaborativos, outras também podem ser úteis para 

recomendar produtos , serviços ou informações específicas. Não entraremos em detalhes 

dado o objetivo desta dissertação. Mas, vale lembrar que existe uma profusão de técnicas 

que podem ser adotadas para identificar padrões de comportamento na Web. Entende-se 

que, para o momento, a breve revisão feita sobre os filtros colaborativos seja suficiente 

para ilustrar conceitualmente o tipo de ferramenta aqui referenciada. 

Agentes que Comparam 

Conforme TURBAN et al (2000), os agentes podem ajudar os consumidores a decidir o 

quê e onde comprar. Segundo MAES, GUTTMAN & MOUSKAS (1999), o pioneiro 

nessa linha foi o Bargainfinder, desenvolvido pela Andersen Consulting, que apesar de 

limitado, ofereceu excelentes direcionamentos para o desenvolvimento de ferramentas 

que o seguiram, como o Jango, por exemplo. 

Para TURBAN et al (2000), o agente Jango é bastante completo, pois, além de permitir 

comparar preços, inclui uma série de categorias de produtos e permite comparação de 

informações sobre diversos atributos de produtos. Além do Jango, o autor cita outros 

exemplos de agentes, como o My Simone Junglee, apresentados no quadro a seguir. 

Essas ferramentas facilitam o processo de comparação para o consumidor, dado a 

facilidade em obter informações que a organização em Bancos de Dados trouxe ao 

mundo Web. Assim, os dados sobre produtos podem ser exibidos e consultados de forma 

amigável, apresentados num formato que permite a comparação visual dos resultados. A 

disposição das tabelas de comparação, apresentando os itens a serem comparados, é uma 

facilidade importante durante o processo de busca de informações. 

TURBAN et al (2000) citam outra forma de comparar: permitir que o consumidor 

selecione os produtos que quer comprar na forma de tentativa, guarde a seleção feita, daí 

um agente "envia" para várias lojas esta seleção e recolhe os preços cobrados, coloca 

toda a seleção num carrinho de compras, apresenta os resultados de forma comparativa, o 

consumidor "deleta" o que não lhe interessa ou agrada, ou seja, seleciona o que lhe 

parece melhor ou conveniente para determinada compra. É como se o consumidor 
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pudesse comprar em diversas lojas na forma de tentativa, colocasse os produtos em seu 

carrinho para depois resolver com quem deseja concretizar a compra. 

A partir das indicações de agentes para compras feitas por esses autores, foi feito um 

levantamento na Internet e pode-se observar que muitos desses agentes não existem mais 

outros foram comprados e incorporados a outros serviços. Incorporamos no QUADRO 

16 a situação atual (dez 2000) que encontra-se cada uma dos mecanismos selecionados. 

QUADR016-AGENTESQUECOMWA~ 

AGENTES SELECIONADOS A PARTIR DO TRABALHO DE TURBAN et ai. 

CLASSIFiCA CÃO NOME DESCRICÃO ENDERECO '::-, SITUACÃO 

Adaptado para o Guia de 
http://wwiN. excite.jango. com. 

Jango 
Shopping do Excite 

Vv'V'IW.jango.com Atualmente se parece mais 
com urna busca genérica 

Constroi Diversos Guias 

Jungle 
de Shopping como Yahoo, 

W\1'/W.junglee.com Página não encontrada ·'· Visa, Compaq, Hot Bot e 
outros 

Possui funcionalidades 

Usando Agentes que 
interessantes. Quando 

Aprendem de forma Virtual, 
escolhe-se uma palavra · 

Simon permite comprar em 
genérica, faz aproximações 

estabelecimentos virtuais, 
sucessivas para ajudar o 

apresenta uma grande 
consumidor a refinar a sua 

busca. Possui mais de 2000 
My Simon 

quantidade de categorias 
Vv'V'IW.mysimom.com lojas on-line e oferece acesso 

Agentes que comparam de produtos. Permite 
situações de compra comprar com uma interface 

a mais de 32 mil serviços off-

em tempo real, procurando 
line. Possui um agente 

o melhor preço e 
inteligente "The Virtual 

comparando 
Leaming Agenf' treinado por 

caracterlsticas de produtos 
um time interno de experts em 

compras que coletam 
informações de várias lojas. 

Guia de Compra Interativo 
que educa o comprador e 

permite que façam Endereço não mais 

Compare.net 
comparações diretas entre 

W\1'/W.compare.net 
encontrado. Ao digitar a URL 

os atributos de um produto o interneuta é remetido para 
. Apresenta resultados em a home page portal MSN 

forma de colunas para 
facilitar a comparação 

' 

FONTE: TURBAN,J. Lee,J, King,D. Chung, H., Electronic Commerce, A Managerial Perspective, 1999, Prentice Hall. 
Atualizações feitas com base em pesquisas na Internet nos endereços referenciados e endereços encontrados através do 
mecanismo de busca Google (google.com). 

A FIGURA 6, a seguir, mostra um exemplo de aplicação desse tipo de ferramenta no 

Portal Yahoo!. Além da comparação de preços, aparecem dados como disponibilidade do 
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produto, infonnações de lojas, notas recebidas pelos "lojistas" por parte dos usuários 

("Merchant Rating"). Esse último será revisto adiante quando estivemos falando sobre 

colaboração explícita de consumidores e especialistas no ítem 12.3. 

Figura 6 - Busca Comparativa de Produtos 

AVALIAÇÃO DE 
LOJAS FEITA POR 
ONSUMIDORES 

•, ·: . 

,' ,: .' t•n;·x-nn lbv{~.kstreet ,.,,. ""'•"•••, .. 
. . . ..,J v.·"·.· .. •·: .t.:<n.n "!.ãii" ln2-10 dm 

Fonte: yahoo.com 

COMPARAÇÃO DE 
PREÇOS 

No Brasil existem alguns sites que se propõem a fazer comparação de preços e/ou 

produtos: Comparecom.net, Busca-pé.com.br Sniff.com.br Miner.com.br 

lvox.com.br. Aos poucos, os sites que comparam preços estão assumindo a comparação 

de outras características dos produtos. Acredita-se que esses sites ou tipos de serviços não 

consigam subsistir por si só na Internet; terão que se associar uns aos outros e servirão 

também a portais. Se em breve, não fará mais sentido o consumidor procurar de loja em 

loja na Internet, não fará também sentido procurar por sites de comparação de preços, 
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depois por comparativo de lojas e depois características produtos. Essas ferramentas 

deverão estar reunidas em funcionalidades que facilitem a "pré-compra". 

Agentes que Negociam 

Segundo TURBAN et al (2000) a negociação pode ocorrer desde a fase da pré-compra, 

neste momento o preço e outros tennos da transação podem ser estabelecidos como 

parâmetros d~ comparação. Os Agentes podem ser. bastante úteis durante o processo de 

negociação, estando em posse desses parâmetros. 

No QUADRO 17 apresentam-se dois agentes desenvolvidos com o 9bjetivo de atender 

necessidades de negociação na Internet. 

QUADRO 17- AGENTES QUE NEGOCIAM 

tete-@-tete 

, kasbah 

Considera 
caracterlsticas de 
produtos e lojas , 
tentando ajudar o 

comprador de forma 
simultânea a decidir o 

que comprar e de 
quem comprar. Auxilia 

compradores e 
vendedores durante o 

processo de 
negociaç!!o 

Trata-se de uin multi
agente on-line, 

baseado na relação 
cosumidor

consumidor, em que 
usuários que querem 

vender ou comprar um 
item, criam um agente, 

sinalizam algumas 
estratégias e direções 

e o envia a um 
mercado :outros 

agentes compradores 
e vendedores 

encontram-se nesse 
mercado virtual. 

• 
www al.mit.edu 

ai.mit.edu 

Experimento 
desenvolvido no MIT 
entre 1996-1999 por 
Robert H. Guttman, 

Fernada Viegas, AI ex 
Klelner,Pattie Maes, 

Judlth Oonath. 

Experimento 
desenvolvido no MIT 
entre 1996-1999 por 

Keith D. Smith, Robert 
H. Guttman, Pattie 

Maes, Alexandros G. 
Mouskas, Giorgos 

Zacharia. Este 
experimento tem sido 
utilizado para permitir 

que estudantes do MIT 
comprem e vendam 

livros e música. 

Lee,J, King,D. Chung, H., Electronlc Commerce, A Managerial Perspectiva, 1999, Prentice Hall. 
1AttJali;za95es feitas com base em pesquisas na Internet nos endereços referenciados e endereços encontrados através do 
1me,car1isn1o de busca Googte (google.com) 
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Esses agentes foram selecionados como exemplo, também, por TURBAN et al (2000). 

Para cada um deles apresenta-se a situação atual (dezembro de 2000) e uma breve 

atualização quanto a sua descrição, dado que são experimentos em evolução e com 

propósitos também acadêmicos. 

O Tete -@-Tete é um agente que além de oferecer comparação de preços e lojas 

(estabelecimentos) on-line , permite a negociação com base em parâmetros: garantias, 

formas e prazos de entrega, políticas de retomo de mercadorias e etc. Trata-se de um 

agente que argumenta, ou seja, utiliza as informações armazenadas para avaliar cada 

oferta que identifica. Este agente ainda não é utilizado de forma comercial, apenas em 

aplicações servindo aos interesses acadêmicos. 

Assim como ele existe o Kasbah, que também consiste em um experimento. Este agente 

possibilita ao comprador três tipos .de estratégia de negociação, representadas 

internamente no sistema por modelos matemáticos : "ansioso" (linear), "cabeça- fria" 

(quadrático) e sóbrio (exponencial). 

Segundo MAES, GUTTMAN & MOUKAS (1999), o Kasbah também incorpora uma 

funcionalidade que ao final da transação, ambas as partes podem medir como cada uma 

se portou durante a fase da negociação. 

Segundo, SHEARIN & LIEBERMAN ( 1999), existem outros experimentos com 

agentes, inclusive para suportar compras mais complexas como de imóveis, por 

exemplo. No entanto, não se encontrou aplicação comercial usando agentes que 

negoctam. Estas ferramentas parecem ser promessas interessantes para um futuro 

próximo. 

13.3 Colaboração explícita de consumidores e especialistas 

Segundo SETH, MITAL & NEWMAN (1999) as aplicações de novas tecnologias para o 

desenvolvimento, distribuição e consumo de produtos e serviços incrementam a 

qualidade de vida de todos os clientes. Nesse sentido os avanços da tecnologia afetarão o 

comportamento dos clientes d,e muitas maneiras: 
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o alterando o fluxo e o acesso às informações sobre as alternativas do 
mercado; 

o aprimorando o acesso à Informação ; 

o disponibilizando gerações mais novas de produtos e serviços; 

o automatizando processos que proporcionam aos clientes maiOr 
flexibilidade e controle bem como incrementando a produtividade; 

o proporcionando liberdade sem limites de espaço e tempo, podendo fazer 
negócios a qualquer hora em qualquer lugar. 

o tomando acessível produtos customizados. 

Além disso, como se pôde depreender de HOFFMAN & NOVAK (1995) a Web é uma 

mídia que permite a interação entre pessoas , que liga diversas fontes de comunicação; 

permite um modelo onde muitos podem se comunicar com muitos, elevando a 

capacidade de promover uma rede de informações e relacionamentos. 

A forma de colaboração mais simples que temos na Internet é a que aparece com o nome 

de "indique para um amigo". Indicar para alguém um produto ou serviço encontrado é 

uma atividade bastante simples e utilizada na Internet. 

Segundo DAVIDSON (1998), um especialista em administração do conhecimento, 

existem dois tipos de conhecimento: o tácito e o explícito. Esse autor define o 

conhecimento como o somatório da informação com a experiência de quem a usa. O 

entendimento da integração entre informação e experiência ajuda não apenas a 

administrar a informação, mas também esclarece como as pessoas aprendem e dividem a 

informação com outras, ganhando conhecimento. 

Abaixo apresenta-se a visão deste autor sobre os dois tipos de conhecimento: 

Conhecimento Explícito: é o conhecimento mais objetivo e abundante nos sistemas 

computacionais. O maior desafio para endereçar o conhecimento explícito é administrar 

seu volume para assegurar sua relevância. Este tipo de conhecimento é mais fácil de ser 

armazenado e recuperado. 
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Quando anteriormente falou-se sobre recuperação de informações como preço e 

características tangíveis dos produtos estava se falando de conhecimento explícito. 

Conhecimento Tácito : é o conhecimento mais hipotético, subjetivo, pessoal e mais 

dificil de ser comunicado. Segundo o autor, o desafio na administração do conhecimento 

tácito está em formulá-lo para que possa ser comunicado e distribuído aos que buscam a 

informação. 

Quando se fala da opinião de consumidores sobre produtos e serviços esta-se referindo ao 

conhecimento tácito. Este tipo de conhecimento é mais dificil de ser armazenado e 

disponibilizado através dos sistemas computacionais. 

As redes de computador, em especial a Web, têm o poder de facilitar o processo de 

comunicação, participação e cooperação entre os consumidores . A partir da Web torna

se factível o armazenamento e disseminação do conhecimento tácito dos consumidores 

em maior escala. 

Nesse sentido, transferir conhecimento entre consumidores significa não só transferir as 

.informações que possuem sobre produtos, serviços e fornecedores, como também suas 

experiências . 

Os mecanismos que serão abordados nasceram da possibilidade de interação entre 

pessoas e idéias, possibilitada pela Web. 

A partir de pesquisas feitas na Internet, foram encontrados e identificados alguns 

mecanismos que publicam avaliações de consumidores sobre as lojas e produtos na 

Internet. Em alguns casos, os consumidores dão notas para alguns quesitos importantes 

durante o processo de compras. Em outros, os consumidores fazem revisão sobre 

produtos e serviços comercializados através da Internet, agindo como especialistas . 

Quando mostrado anteriormente o exemplo do Yahoo!, sobre comparação de preços, 

sinalizou-se para esta facilidade . Entende-se importante para esta dissertação apresentar 

esse tipo de ferramenta que, provavelmente, está em estágio embrionário e ainda tem 

muito a evoluir. 
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Alguns exemplos internacionais que encontramos foram www.gomez.com 

www.shoQserve.com; www.ratingwonders.com; www.ebuyingguides.com; 

www.bizrate.com; www.consumerreports.org; www.webwatchdog.com, entre outros .. 

No Brasil são encontrados ]bit.com.br; qualibest.com.br, opinia.com.br. Estes sites são 

bastante novos e ainda não têm a maturidade dos sites americanos. 

Veja abaixo, na FIGURA 7, um exemplo de resultado de uma pesquisa feita no 

Gomez.com . No caso a procura é por agência de viagens, ao lado vem o ranking, de · 

acordo com a percepção de diversos usuários sobre o serviço prestado pelas agências. 

Para cada tipo de segmento de "loja", existe uma metodologia para atribuição de notas e 

cálculo do ranking. 

Figura 7- SITE DE "RATING" DE LOJAS 

FONTE : gomez.com 
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Este site presta serviços para outros sites, corno portais, funcionando corno mecanismo de 

"Rating de Lojas" . 

No exemplo do Yahoo! (FIGURA 6), observa-se que o consumidor pode ter iniciado a 

sua busca por um produto específico e o Yahoo apresentou-lhe diversas formas de 

comparação, incluindo o "Rating de Lojas" . 

Outro exemplo interessante é o CONSUMER REVIEW (2000) que desenvolveu e 

administra comunidades em tomo de apaixonados por produtos específicos. Estes 

apaixonados e colaboradores acabam funcionando corno especialistas que fazem revisão 

sobre produtos e serviços. O objetivo deste site é o de atender às necessidades de 

informações dos consumidores que estão buscando e pesquisando produtos na Internet. 

Este mecanismo tem corno base urna solução que permite aos interessados interagirern 

num ambiente que facilita este processo. Este serviço oferece, além das informações 

detalhadas, quadros de avisos, classificados, diretórios com informações específicas e 

outros serviços. Para cada especialidade existe um subsite (para os que procuram por 

áudio por exemplo existe o audioreview.com, para os que procuram por carros existe o 

carreview.com, e assim por diante). Este serviço é disponibilizado pelo portal Altavista 9. 

Tanto os "ratings de Lojas" quanto as revisões dos consumidores são fortemente focadas 

para "lojas" com produtos comercializados na Internet, mas poderiam ampliar esse 

serviço. Por exemplo, quer-se saber sobre americanas. com (de "cliques") , mas quer-se 

saber também sobre a tradicional Americanas (de tijolos). Quer-se saber da bicicleta 

vendida na Americanas.com, mas quer-se saber do mesmo produto na loja de tijolos, 

onde encontrar, como chegar até lá, qual a loja mais próxima e assim por diante. 

Os maiores portais brasileiros ainda não agregam esses serviços, isto é, ainda não 

disponibilizam este tipo de ferramenta para os consumidores. 

A colaboração explícita de consumidores através da Web também tem como base o 

processo de comunicação do "mundo do boca-a-boca". 

9 altavista.com 
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As pessoas tendem a se engajar neste tipo de comunicação por alguns motivos, confonne 

apresenta MOWEN e MINOR (1998) : 

Necessidade de quem envia a informação : 

o ganhar poder ou prestígio; 

o reforçar a decisão da compra feita ; 

o aumentar o envolvimento com um grupo ou pessoa.; 

o para obter beneficios tangíveis. 

Necessidade de quem recebe a informação : 

o para obter informação de fontes mais confiáveis que aquelas 
disponibilizadas pelos produtores ou vendedores. 

o para diminuir ansiedade relativa a possibilidades percebidas de risco com 
a compra. 

o para gastar menos tempo buscando informações. 

Como visto até agora a Web tem o poder de atender estas necessidades dos 

consumidores, uma vez que facilita o processo de comunicação boca-a-boca. Deve-se, 

portanto, melhor explorar estes mecanismos para aprimorar e facilitar o processo de 

comunicação entre consumidores durante o processo de decisão de compras. 

13.4 Intermediários 

Para SHETH, MIT AL & NEWMAN ( 1999), a tecnologia da informação permite a 

comunicação do consumidor diretamente com o produtor. Esse processo de 

desintermediação possibilita maior controle pelos clientes. A tecnologia permite também 

que muitos processos sejam automatizados e simplificados, tomando desnecessárias as 

habilidades específicas de certos intermediários. 

De acordo com SHETH & SISODA (1998) esta tendência à desintermediação ainda está 

no início e grandes mudanças ainda irão ocorrer, no entanto sinalizam que novas 

categorias de intermediários surgirão para capturar oportunidades de gerar valor às novas 

formas de interação entre consumidores e fabricantes. 
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Quando do início das transações na Internet, de acordo com CARR (2000), acreditava-se 

que poderia haver o fim dos intermediários para o comércio. Produtores poderiam 

finalmente usar seus sites na Web para conectarem-se diretamente aos seus clientes. Nos 

dias de hoje, segundo o autor, toma-se claro que o mundo dos negócios está vivenciando 

um fenômeno oposto. É o que o autor chama de Hipermediação. Segundo ele, as 

transações na Web envolvem toda a sorte de intermediários, não apenas os familiares 

atacadistas ou varejistas, mas também os provedores de conteúdo, sites de busca, portais, 

provedores de acesso, desenvolvedores de software e vários outros tipos de entidades 

que ainda nem sequer foram nomeadas . 

Para TURBAN et al (2000), apesar da Internet permitir acesso direto do consumidor ao 

produtor ou vendedor, os intermediários estão surgindo cada vez mais. Este fenômeno é 

uma evolução em direção à reintermediação. Para esclarecer esta "evolução" toma-se 

necessário uma revisão dos conceitos apresentados pelo autor em referência: 

o Desintermediação : refere-se à remoção de certos intermediários numa 
cadeia de valor como por exemplo : distribuidores, atacadistas, varejistas. 
O objetivo desta desintermediação é diminuir as possíveis ineficiências da 
cadeia produtiva e seus custos, o que não tem sido muito fácil, dado o 
conflito de canais de distribuição que um produtor pode gerar ao querer 
quebrar sua cadeia de distribuição. 

o Reintermediação : ocorre a partir do surgimento de novos intermediários 
no comércio eletrônico. Os intermediários para o e-commerce podem ser 
os sites e portais com serviços de pesquisa e busca (search), os serviços 
que dispõem de ferramentas de comparação entre produtos e preços, os 
que disponibilizam entretenimento durante o processo de compras e etc. 
Nesse sentido, a natureza desses novos intermediários é diferente da 
natureza dos tradicionais intermediários. 

GARR (2000) aponta dois grandes tipos de intermediação (ou hipermediação ). 

O primeiro tipo refere-se ao intermediário que detém conteúdo . Este conteúdo, segundo 

ele, irá despertar o interesse em assuntos particulares cobertos por este site. Como 

afiliados a grandes varejistas on-line, estes servirão como uma ponte para o processo de 

compras. Alguns terão conteúdo vasto e de massa, e outros, conteúdos específicos e 

segmentados. 
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O segundo tipo de intennediário refere-se às empresas que surgtram para atender às 

novas necessidades a partir da Internet, como sites de busca, por exemplo, ou os que 

criam e criaram novas soluções para o acesso às informações nessa nova mídia. Vale 

salientar que as tecnologias disponíveis pàra este fim ainda estão na sua infãncia, 

havendo a cada dia uma nova descoberta. 

Figura 8 -PROCESSO DE REINTERMEDIAÇÃO 

lntennedi ação 
Tradicional 

(a) 
Sistema 

Tradicional de 
Distribuição 

Desintermedia ção 

(b) 
Marketing Direto 
Com Comércio 

Eletrônico 

(c) 
Comércio 

Eletrônico com 
Novos 

Intermediários 

FONTE: TURBAN,J. Lee,J, King,D. Chung, H., Efectronic Commerce, A Managerial Perspective, 1999, 
Prentice Hall, appendix C, p.64 

Reintennediação · 

Um dos papéis dos intermediários seria o de facilitar o acesso dos consumidores às 

informações dos vendedores e produtores, assegurando a privacidade dos consumidores, 

tema que será brevemente revisto no próximo capítulo. 

Acima apresentamos a FIGURA 8 proposta por TURBAN et al(2000), para ilustrar o 

processo de reintennediação. 
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Como vtmos anteriormente, os portais representam wna das fonnas comuns de 

reintermediação na Internet. 

O Y ANKEE GROUP (2000) define "portal" como uma rede que agrega, apresenta e 

permite navegação e entrega de comunicação na Internet, comércio e serviços de 

conteúdo. Os portais distinguem-se dos demais sites pelo fato de interagirem e atraírem 

milhões de usuários ou visitantes para suas páginas, diariamente. Segundo o Yankee 

Group, para continuar atraindo usuários, os portais estão desenvolvendo uma série de 

serviços como : serviços financeiros, shoppings, personalização de conteúdo, fóruns de 

discussão e, em alguns casos, acesso gratuito à Internet. Esse grupo analisou seis portais 

brasileiros : Universo Online (UOL), Globo.com, O Site, StarMedia, Terra Networks e 

América Online e chegou à seguinte conclusão quanto aos tipos de serviços que estão 

sendo agregados pelos portais brasileiros : 

QUADRO 18- PORTAIS BRASILEIROS- A V ALIAÇÃO COMPARATIVA 

Conteúdo Comunicação Comércio 

Fonte: 

b!.~v.;LL~,.Yª-nk!'!.!'!&mM[Lw.m!.YY..~,_,:.a!iiª-~.?.2§_ç9._ªªº4.?.2.~.?.-~~§9_Q_çQQ.?..4J1[c;<2ç1ºP-~-rr<Jgç_ym~n.t, 
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Os portais, tradicionais intermediários para entretenimento, serviços e E-Commerce, 

além de prover um ponto único de acesso, podem servir como centro de colaboração. 

Uma pesquisa denominada INFORMATION OVERLOAD (2000), ressalta que 

aproximadamente 70% dos entrevistados disseram que filtrar informações supérfluas é 

algo que um portal útil poderia fazer pelos seus usuários, além de servir como centro de 

colaboração em sentido amplo. Essa pesquisa foi feita com usuários corporativos, que 

hoje representam um segmento bastante afetado pela quantidade de informações 

disponíveis na Internet e fora dela. 

ECKERSON (1999) apresenta algumas características de um portal, com base em estudos 

sobre as necessidades de um usuário de portal empresarial. Estas funcionalidades foram 

inspiradas em portais comerciais; são elas : 

o "Parada Única" (One Stop Shoping) : um portal deve ser desenhado para 
aliviar a sobrecarga de informações que afeta os usuários na Internet. Deve 
filtrar apenas a informação que seus usuários precisam, deve ser visto 
como "único", tanto que estes sempre buscarão a opção ·de "entrar" na 
Internet através dele. 

o Fácil Utilização : um Portal deve ser desenhado para suportar as 
necessidades de busca casual de informações, além de permitir acesso 
rápido, fácil e intuitivo a dados consistentes. 

o Permitir Acesso Universal aos Dados : deve permttu acesso a 
informações dentro e fora do universo de conteúdo do Portal, de vários 
formatos e tipos 

o Entregar Informação Personalizada : as informações a serem recebidas 
devem ser personalizadas para e pelos os usuários. 

o Permitir a Colaboração : os portais devem ser colaborativos, permitir que 
as pessoas a ele ligadas possam compartilhar informações e colaborarem 
entre si. 

De acordo com RA YPORT & SVIOKLA (1994) a Internet possibilitou a aparição de 

novos players na economia, que são as empresas de "contexto" . Elas não detêm o 

conteúdo, nem a infra-estrutura de distribuição (que são as redes de transmissão de dados 

e os computadores nas casas das pessoas, por exemplo). As empresas de contexto são 

responsáveis pela forma como as pessoas acessam os conteúdos. Por exemplo, a 

América Online quando surgiu não detinha conteúdo e muito menos rede e 
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computadores, ela cnou uma nova camada (intermediária) que quebrou a cadeia 

representada pelo conteúdo, contexto e infraestrutura . O contexto na Internet pode 

viabilizar o acesso aos diversos conteúdos já existentes, usando uma infra-estrutura 

também existente. Neste sentido "o criador de contexto" é um intermediário importante 

na nova economia e investe para servir novas necessidades que surgiram a partir da nova 

mídia. 

Segundo COLLIN (1998) o termo "portal" foi cunhado para descrever os especialistas 

em "contexto". 

Para KANELLOU (1998) , apesar das previsões de que a Internet traria o fim dos 

intermediários, estes não param de crescer. Segundo a autora, a mais importante função 

dos intermediários é a "função inteligência". A inteligência a que esta autora se refere 

representa a habilidade de filtrar e avaliar a informação disponível sobre os produtos e 

serviços e associá-los à necessidade dos consumidores, que adquirem a capacidade de 

agir sobre ela. Os Intermediários na cadeia de distribuição estão criando valor pela 

habilidade de avaliar, processar e manipular a informação. 

Para ela, a Web dá acesso a uma quantidade ilimitada de informação, mas não integra 

esta informação. Neste sentido, aponta que o principal desafio está em como os 

consumidores obterão informação relevante e o que pode ser feito para que as 

informações dos produtores cheguem para os consumidores. Nesse sentido um dos 

grandes desafios para os intermediários está em ganhar a confiança dos consumidores, 

construir sua reputação e credibilidade. 

Outra tendência que indica o desenvolvimento em direção a Reintermediação é o caso do 

portal Yahoo!. Seus serviços têm base na satisfação de necessidades, como praticidade e 

conveniência, de forma que o consumidor possa acessar as facilidades do portal de 

qualquer lugar que esteja. Aos poucos as facilidades do Yahoo! estão migrando para 

outras plataformas, ou interfaces, que não o computador pessoal. De acordo com o 

relatório Y AHOO! Inc (Equity Research de Set 2000), da Bears Stearns, esse portal 

investe em soluções para que seus usuários possam acessar suas facilidades via telefone 

fixo, móvel, TV e outros equipamentos. 
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Para SHEARIN & LIEBERMAN (2000), o desenvolvimento de perfis eletrônicos está 

dominado, nos dias de hoje, pelos "infomediários" que vêem seus serviços baseados na 

Web como a solução "definitiva" para coletar, gerenciar e distribuir dados individuais. 

No entanto, estes intermediários obtêm muitos de seus dados fazendo com que as 

pessoas coloquem suas preferências de forma manual. Neste sentido, há a necessidade de 

algum mecanismo que guarde, represente, segmente, organize e distribua estes dados 

contidos em um único perfil eletrônico. Estes autores entendem que um agente 

inteligente, que possa aprender os interesses dos consumidores a partir de suas 

interações, serão certamente úteis na construção de perfis. Os agentes seriam, então os 

futuros intermediários. 

Antecipando uma visão de futuro os agentes, que podem ser imaginados com feições 

humanas ou de um cachorro, robô, personagem ou outras "figuras", poderiam ser os 

novos intermediários. Talvez no futuro os infointermediários possam prover esse serviço: 

entregar "agentes", assistentes pessoais. 

13.5 Personalização 

Para SETH & SISODA (1998) o mercado de massa do início do século, trabalhado de 

forma homogênea, transformou-se de algum tempo para cá em segmentos menores. 

Atualmente fala-se de marketing um a um ou "segmento de um comprador", conforme 

KOTLER (1998). O marketing um a um , segundo esses autores, é conhecido também 

como customização de massa , abrange mais do que o produto e pode englobar todos os 

elementos do marketing mix. Assim, o preço, a propaganda e/ou a forma de distribuição 

podem ser customizadas, mesmo se o produto não for. 

Segundo TURBAN et al (2000), algumas empresas já permitem que o cliente personalize 

sua própria página na Internet, selecionando informações e conteúdo que lhe interessem . 

Estas páginas são utilizadas para exibir histórico de compras, garantias, detalhes sobre 

produtos e serviços. Neste caso o cliente não só busca informação (técnica pu/1), como 

também ela vem até ele (técnicapush) de forma personalizada. 
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Segundo este autor, o formato de acesso à informação mais utilizado na Internet hoje é o 

Pull: os usuários precisam procurar pela informação o que é feito predominantemente 

por meio de mecanismos de busca. No entanto, o conceito Pus h está se desenvolvendo e 

possibilita a entrega direta da informação para os computadores pessoais. Esse autor 

apresenta quadro tipos de tecnologia Push: 

Entrega Se/f- Service : oferece ao internauta a possibilidade de realizar transferência de 

páginas ( download) para o microcomputador d<;> usuário para serem vistas 

posteriormente. Geralmente o inconveniente é que tais mecanismos podem sobrepujar a 

capacidade de armazenamento de dados no computador que os recebe. 

Entrega Agregada : é disponibilizada para o usuário uma gama de conteúdos diferentes 

numa única oferta. 

· Entrega Mediada : permite ao usuário controlar a informação que deseja receber 

selecionando no site opções de um menu~ a entrega pode ocorrer por e-mail ou através da 

personalização de páginas e outros elementos (como "banners" por exemplo). A 

mediação ainda pode ser feita por agentes notificadores. 

Entrega Direta : o computador do usuário, através de uma interface, busca informação 

diretamente na Internet~ um agente é acionado de forma a buscar informações de acordo 

com critérios preestabelecidos pelo usuário ou aprendidos pelo agente. 

Muitas vezes os mesmos mecanismos que são usados para entregar informação de 

interesse genérico, entregam juntamente informação de interesse para sustentar o 

processo de compra, o que acaba por tornar a utilização da informação um processo 

dificil. 

De acordo com O'LEARY (1999) a personalização na Web permite aos indivíduos 

definirem ou receberem um conjunto de informações de acordo com suas preferências 

e/ou comportamentos . Esse autor apresenta dois tipos de personalização : a ativa, quando 

o usuário define o que quer receber e a passiva, quando é entregue ao usuário um 

conjunto de informações baseadas no seu perfil e I ou comportamento, sem que ele 

informe suas preferências de forma direta. No primeiro caso, o usuário preenche 
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formulários apontando seus interesses. No segundo caso, o comportamento do usuário é 

acompanhado, associado ao seu perfil e comparado com perfil de outros usuários. Nesse 

último, há a necessidade de um acompanhamento computadorizado da navegação de cada 

indivíduo, com objetivo de poder identificar padrões. Com esses procedimentos, páginas 

podem ser totalmente personalizadas, desde a exibição de banners até a entrega de 

conteúdo específico. Segundo esse autor existem evidências de que a personalização 

funciona . Ele sita como exemplo disso o Excite, um portal, cujos usuários de ferramentas 

e serviços de personalização retornam ao site 5 vezes mais do que os que se utilizam de 

interfaces comuns. Apesar desse número ser bastante animador não se deve associar toda 

a performance de retorno ao portal ao uso das ferramentas de personalização. Ou seja, 

associar o resultado de retorno ao fato do usuário ter-se utilizado de ferramentas de 

personalização pode ser um exagero. 

Estima-se que quem as utiliza são os usuários mais especializados e "engajados" com a 

Internet. 

Entretanto, acredita-se que tais ferramentas sejam bastante úteis durante o processo de 

decisão de compras. Hoje, a carência de ferramenta] adequado para lidar com a 

quantidade de informação disponível, leva a crer que este seja o caminho para conferir 

relevância às informações entregues ao consumidor. 

Segundo MANBER, PATEL & ROBISON (2000), o Yahoo! foi um dos primeiros sites 

a usar a personalização em larga escala. Seu serviço de personalização é conhecido como 

Meu Yahoo! (ou My Yahoo!), que é uma "cópia pessoal" do Yahoo!. Os usuários podem 

selecionar entre vários módulos, tais como notícias, preços de ações, tempo, resultados de 

esportes e colocar essas informações em uma ou mais páginas. O conteúdo dessas 

páginas é atualizado automaticamente, assim os usuários podem ver o que querem ou 

escolheram. Para auxiliar o usuário nesse processo, o Yahoo! mantém um banco de dados 

com informações e preferências pessoais, com base nelas, sugere alguns itens ou 

elementos para o usuário. Segundo esses autores, a experiência do Yahoo! com 

personalização demonstra que as pessoas geralmente não entendem o conceito de 

customização e personalização; muitos ficam com o que geralmente lhe é entregue desde 

a primeira vez, ou seja, não personalizam. No entanto, existem usuários, uma minoria, 
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que usam a personalização ao extremo, isto é, usam todas as ferramentas para obterem o 

que desejam. 

A baixa utilização das ferramentas de personalização, segundo os autores referenciados, 

pode ocorrer por alguns fatores : 

o a página "default" do Yahoo seria tão boa que não existiria razão para 
personalizar. 

o as ferramentas de customização são tão dificeis de usar que várias pessoas 
não teriam paciência para aprender . 

o muitas pessoas não necessitam de personalização complexa. 

Essas três situações podem ocorrer, mas antes de qualquer coisa, o fato do consumidor 

utilizar processos de personalização pressupõe a adoção de um novo produto ou serviço, 

cujo hábito ainda não faz parte da sua vida. 

Neste sentido, entende-se que, dentre outros motivos, os que influenciam diretamente a 

adoção de ferramentas de personalização seriam : a vantagem relativa percebida com a 

adoção destas ferramentas, compatibilidade com o comportamento e atitudes passadas do 

consumidor, a complexidade das ferramentas, a capacidade de experimentação e 

capacidade de observação. Esta suposição baseia-se no modelo de difusão de inovação 

proposto por ROGERS (1983). Certamente esses motivos dependem de características 

dos consumidores e do meio em que está inserido. 

Não será feita nesta dissertação uma revisão sobre esse tema específico, mas cabe alertar 

que a disponibilização desse tipo de ferramenta para o consumidor pressupõe um 

tratamento especial por parte de todos os profissionais envolvidos (de tecnologia a 

marketing), considerando fatores relativos ao comportamento do consumidor. 

Ferramentas de personalização precisam se tornar mais intuitivas e fáceis de serem 

utilizadas pelo usuários da Internet em geral. 

Além disso, como apresenta SETII & SISODA ( 1998) a prática da personalização 

pressupõe atividades que vão além das atualmente realizadas. Para estes autores, no 

futuro, o elemento mais importante será o desenvolvimento da empatia virtual com os 
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consumidores, baseados no marketing um a um . Esta empatia virtual poderá tomar várias 

formas: 

o Pessoa a Pessoa: empresa interagindo com o consumidor. 

o Pessoa a Sistema: empresa interagindo com o agente do cliente. 

o Sistema a Pessoa: o agente da empresa interagindo com o cliente. 

o Sistema a Sistema : o agente da empresa interagindo com o agente do 
cliente. 

Pode-se considerar que muito ainda existe para ser desenvolvido em termos de 

personalização. Acredita-se que experiências neste sentido sejam bem vindas como foco 

para o estudo e desenvolvimento das ferramentas. 

13.6 Mídia Impressa 

Apesar de não ser objetivo desta dissertação, torna-se importante identificar a 

importância do mídia impresso para ajudar as pessoas a se guiarem na Internet Um 

indicativo disso é o caso da revista Acess Internet Magazine , que obteve uma circulação 

de 9.3 milhões de exemplares em menos de 2 anos. Segundo LIBURT (2000), essa 

revista objetiva ser um guia para o usuário na Internet, ajudando-o a entender e navegar 

por esta mídia. Para os responsáveis por esta publicação, as pessoas têm uma vida 

atribulada, gostam da Internet, mas sentem-se frustrados quando um mecanismo de 

busca que estão usando mostra-lhes muitos sites como resposta a uma solicitação de 

busca. Para ajudar seus leitores esta revista se propõe a realizar pesquisas prévias , 

classifica os resultados das buscas e assim facilita o acesso para o usuário às informações 

relevantes na Internet, que são apresentadas em um design e formato atraente para o seu 

público. 

Fatos como esse são importantes para ilustrar que os usuários na Internet têm a 

necessidade de recorrer a outras mídias para obter ajuda e guiarem-se na Internet 
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14. Privacidade na Internet 

A utilização das aplicações vistas nesta dissertação (formas, ferramentas, intermediários e 

a personalização) deve considerar com cuidado o tema privacidade. Para poder ajudar o 

consumidor, os mecanismos e ferramentas fazem um levantamento do perfil do usuário, 

coletando informações demográficas e relativas ao seu comportamento de compra ou uso 

da Internet. Com base nessas informações, os dados e hábitos são comparados com outros 

comportamentos, dados e perfis, o que acaba gerando recomendações e ações por parte 

de agentes e outras tecnologias. Neste sentido, a privacidade deve ser tratada não só em 

relação aos dados de perfil dos usuários , mas também em relação às ações que os 

usuários tomam na Internet ou os caminhos que percorrem. Conforme visto 

anteriormente, existe não só a utilização dos dados pessoais, como também dos dados 

relativos às ações individuais dos "usuários" na Internet (dados de navegação). O 

consumidor "deixa rastros" que podem ser recolhidos e utilizados pel~s produtores e 

vendedores. 

TURBAN et al (2000) levantam então a questão : de quem é esta informação ? 

Para que as promessas de personalização e customização da informação sejam cumpridas, 

segundo ele, toma-se necessário ao consumidor permitir que os produtores, vendedores e 

intermediários utilizem suas informações pessoais para que sejam analisadas. Sem elas 

toma-se dificil o processo de entrega de informações interessantes para o consumidor . 

HOFFMAN, NOVAK & PERALTA (2000) ressaltam que o desenvolvimento da World 

Wide Web ainda está na sua infància e uma das grandes barreiras a ser transposta é a da 

confiança do consumidor em relação a essa nova mídia. Esses autores baseiam-se em 

duas causas para entender as preo~upações dos consumidores com a privacidade. 

o Preocupação com o ambiente : relativa ao controle durante a transação 
comercial. Este tipo de preocupação afeta diretamente a percepção de 
segurança para efetivar a compra na Internet. Um exemplo sena o 
fornecimento do número do cartão de crédito para pagamento. 

o Preocupação com o uso secundário da Informação : relativa ao uso das 
informações pessoais obtidas para outros objetivos, outras pessoas ou 
entidades. 
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A preocupação com o ambiente é dividida entre consumidor e "vendedor", ou seja ambos 

têm esta preocupação. Já a preocupação com o uso secundário da informação pode ser 

uma fonte de conflito entre "vendedores" e consumidores. Uma trànsação na Internet 

implica não apenas em uma troca monetária , mas numa troca que é sempre indireta e 

requer um contrato social caracterizado por obrigações pessoais e de confiança. 

Segundo esses autores, o consumidor fornece mais ou menos informação ao vendedor, 

dependendo do quanto confia na capacidade de honrar com esse contrato social e do 

estágio em que se encontra no processo de compra. Além disso, as expectativas dos 

consumidores quanto à privacidade dependem da mídia que está sendo utilizada. 

Enquanto em relação à mídia tradicional o consumidor é mais tolerante, em relação à 

Internet ele é mais exigente e preocupado com privacidade. 

Segundo HOFFMAN, NOVAK & PERALTA (2000) , para cada um dos estágios do 

processo de compra existe o conflito de interesses entre vendedores e compradores 

quanto à obtenção e entrega de informações. Segundo eles, reconhecer os direitos dos 

consumidores à propriedade dos dados na Internet é um importante passo no processo de 

transformar a Internet num mecanismo viável para as transações comerciais. O 

consumidor, pode não querer disponibilizar informações para os vendedores de imediato. 

Preferirá certificar- se sobre quem lhe fornece o produto e serviços antes de transferir-lhe 

informações. 

Para os autores referenciados, no curto prazo, os consumidores on-line irão requerer 

anonimato e até a utilização de pseudônimos. Procurarão mecanismos que passem para o 

vendedor suas referências sem que seus dados lhes sejam transferidos. Seria o caso, por 

exemplo, da utilização de mecanismos de pagamento eletrônico para baixos valores (no 

"mundo real" não existe a necessidade de identificações para poder comprar ou receber 

informações sobre produtos de baixo valor e assim tenderá a ocorrer na Internet). Para os 

valores maiores o consumidor poderá querer usar pseudônimos e a ação de terceiros 

agindo como mediadores. 

O site Yahoo! já conta com a possibilidade de o usuário usar mats de um tipo de 

identificação, preservando assim o anonimato perante outros. 
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Ressalta TURBAN et al (2000), que os consumidores têm dado grande importância para 

o fato de receberem informações sob demanda. Adquirir informações detalhadas durante 

a fase de pré-compra tem sido tão importante quanto às facilidades obtidas durante a 

própria fase de compra . 

Neste sentido existem duas forças atuando : uma é a necessidade de informações 

customizadas e apropriadas para a decisão de compra, fazendo com que os usuários 

"abram" suas informações e outra, é o medo do consumidor de perder a privacidade, o 

que acaba prejudicando a obtenção de informações adequadas para auxiliá-lo na decisão 

de comprar. 

Considerando o que foi visto anteriormente sobre reintermediação, entende-se que os 

intermediários que souberem estabelecer relação de confiança para com seus usuários 

poderão desempenhar o papel de preservar o anonimato do consumidor, ao mesmo 

tempo que conhecem suas preferências. 

Além de estabelecer a relação de confiança, observou-se que existem necessidades a 

serem satisfeitas, como a praticidade e conveniência, que poderão ser supridas pelos 

intermediários. Segundo o relatório Y AHOO! lnc (2000), preparado pela Bear Stearns, 

num mundo multi-plataforma, as pessoas não vão querer sincronizar o tempo todo suas 

informações entre os vários sites e equipamentos (computador, celular, telefone fixo, 

agendas). Elas irão optar por ter suas informações residindo em algum lugar "na rede", de 

forma que possam ser acessadas não só de qualquer site, mas também de qualquer 

equipamento. 
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15. Referencial Conceitual e Aplicabilidade de Uso das Ferramentas e 
Mecanismos 

Durante o processo de decisão de compras o consumidor acessa e processa informação. A 

Internet pode facilitar esse processo, caso suas potencialidades e ferramentas possam ser 

disponibilizadas de forma adequada pelas empresas. Ao mesmo tempo, a Internet pode 

provocar excesso de informação e prejudicar o processo decisório do consumidor. 

O objetivo deste capítulo é o de evidenciar a aplicabilidade de uso dos diversos 

mecanismos e ferramentas selecionados, durante todas as fases do processo de decisão de 

compras, a partir do referencial conceitual apresentado nesta dissertação. 

O'KEEFE & McEARCHERN (1988) propuseram que as empresas invistam em Sistemas 

de Suporte à Decisão do Cliente, com base nas facilidades que a Internet pode conferir, 

através de suas aplicações. Essas aplicações representam uma segunda geração de sites e 

requerem o entendimento do processo de decisão de compras do conswnidor. Para esses 

autores esse entendimento permite evoluir da visão muitas vezes comandada pela 

tecnologia para a visão comandada para atingir a satisfação das necessidades do 

consumidor. Para isso as empresas devem aprender que informação é importante para 

seus clientes durante o processo decisório, quais partes do processo irão e poderão 

suportar e quais funcionalidades, fora do seu site, irão utilizar. Nem sempre todas as 

facilidades necessárias estão incluídas dentro do site de uma empresa . Elas podem ser 

encontradas, muitas vezes, em sites de busca ou portais, por exemplo. Neste sentido, um 

Sistema de Suporte a Decisão do C/ i ente . conecta a organização aos consumidores 

existentes e potenciais, provendo suporte para as fases do processo decisório, através de 

funcionalidades disponíveis "na rede". 

O'KEEFE & McEARCHERN (1998) apontam a existência de dois tipos de facibdades na 

Internet que podem ajudar o consumidor durante o processo de compras : 

o As genéricqs : que apenas contribuem com o fornecimento de inform'ações 
e ampliam a capacidade de comunicação dos consumidores (representadas 
com a letra G no quadro abaixo). 
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o As especificas: que ajudam a tomar decisão e não apenas a fornecer 
informação (representadas com a 1etra E no quadro abaixo). 

No QUADRO 19 a seguir apresentam-se as facilidades que O'KEEFE & 

McEARCHERN (1998) associam ao processo de decisão de compras com o objetivo de 

estabelecer um Sistema de Suporte'à Decisão do Cliente. 

QUADRO 19 -SISTEMA DE SUPORTE À DECISÃO DO CLIENTE 

G = Genérica ; E =Específica 

.• 

FONTE : Adaptado de MOWEN & MINOR, Consumer Behavior, p. 349 e de M. O'KEEFE 
& MC EACHERN, Web Based Customer Decision Support System ", Communication of the 
ACM, Mar. 1998 

Pode-se notar que a maiOr ·parte das facilidades diz respeito ao fornecimento de 

informação. 
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Inspirados nesse trabalho, propõe-se um referencial conceitual, utilizando-se como base, 

a perspectiva tradicional do Processo de Decisão de Compras, apresentada inicialmente 

no capítulo III. Sabe-se da simplicidade desse modelo frente a complexa tarefa de decidir 

uma compra, mas entende-se que para os objetivos propostos esta simplificação seja 

importante para que se possa ser didático. 

O referencial conceitual proposto a seguir associa ao processo de decisão de compras os 

seguintes conceitos : 

o tipos de busca por informações realizadas pelos consumidores. 

o as atividades de busca por informações em ambientes eletrônicos. 

o as facilidades que hoje são empregadas para prover informações e ajudar 
a decidir. 

o o conceito de personalização e privacidade. 

Além do modelo tradicional do processo decisório, estão sendo selecionados outros, 

também revisados nesta dissertação, para a proposição do referencial conceitual. São 

eles: 

o O processo de decisão compras apresentado por MOWEN & MINOR 
(1998) 

o Os tipos de busca conforme proposto por CHOO, DETLOR & 
TURNBULL (1999) As Atividades de busca de Informações em 
ambientes eletrônicos , proposto por ELLIS ( 1989). 

o O Sistema de Suporte a Decisão do Cliente proposto por O'KEEFE & 
McEARCHERN (1998). 

15.1 Construção de um Referencial Conceitual 

Tomando-se como base o processo tradicional de decisão de compras, explícita-se a 

seguir as etapas utilizadas para a construção do referencial conceitual 
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Associação dos tipos de busca por informações ao processo tradicional de decisão de 
compras: 

O QUADRO 20 a seguir sugere que antes do consumidor engajar nwna busca formal ele 

passa pelos demais tipos de busca. Assim, sua necessidade de informação, estratégia de 

busca e forma de utilização da informação vão se alterando durante o processo de decisão 

da compra (conforme depreende-se do QUADRO 8, apresentado no capítulo 9). Nesse 

sentido, à medida que o conswnidor avança em seu processo decisório, a busca formal 

vai se tornando mais evidente, ou seja ·as necessidades de informação vão se tornando 

mais objetivas e detalhadas, ele busca reunir as informações que encontrou e a utiliza 

cada vez mais para decidir e não mais e apenas para fazer "descobertas". Na fase pós 

aquisição, o conswnidor pode engajar em várias formas de busca, dependendo do 

envolvimento que tem com os produtos e serviços adquiridos, assim mantém-se 

informado ou envolvido para que possa atender necessidades futuras de conswno. 

QUADRO 20- PROCESSO DE DECISÃO DE COMPRAS E TIPOS DE BUSCA 

Baseado em: oun'-''-'- Chun Wei; OETLOR, Brian; TURNBULL,Oon; ln{ormation Seeking on the Web 
lntegrated Model of Browsing and Searching, 1999, ASIS Annual Meeting 

Contributed Paper, Faculty of lnformation Studies, University of Toronto, Toronto, 
Canadá fis.utoronto.ca 
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Associação das atividades de busca por informações em ambientes eletrônicos às 
fases do processo de compras 

A seguir , foram associadas as atividades de busca de informações em ambientes 

eletrônicos ao "esquema" proposto na etapa anterior. 

Como foi visto durante a revisão deste tema, estas atividades podem ocorrer de forma 

recorrente. No entanto, está sendo associada a cada etapa do processo decisório apenas as 

atividades entendidas como predominantes em cada fase. 

Baseado em: 

Seleciona um ponto de partida;lnicia a busca em página pré
selecionada como "home page" ou por site de interesse (ex: de 

busca); baseia-se em contatos/ indicações pessoais 

Segue os links da página inicial, geralmente encontrados por 
acaso,.ou as referências recebidas ; pode se utilizar de 
ferramen)as de busca quando não quer seguir os links 

selecionados 

Navega por páginas e links encontrados, menus e mapas de 
sites, procura de forma casual, estâ aberto a novidades, 

encontra novas conexões e carrinhos. 

Seleciona páginas que podem representar informação relevante, 
por escolha ou recomendação; Marca páginas, imprime, 

copia;Ordena, organiza em tópicos, prioriza; Nota os canais de 
Informação; Consulta pessoas; Restringe as fontes e as 

chave. 

Busca de maneira "informal", no sentido de localizar 
informações dentro de um site selecionado e guarda a 

informação sem compromisso (busca informal) ou busca com 
objetivo de não perder nenhuma informação relevante em vários 

sites ou dentro de um site; guarda a informação que obteve 
(busca formal) 

Certifica sobre a qualidade da Informação, geralmente com 
arrigos , lideres de opinião e experts ; Sumariza a Informação 

encontrada 

Mantém-se Informado e atualizado; Revisita sites "favoritos" 
(marcados) para novas informações; recebe "alertas"; e-mails 

com novidades e atualizações 

126 



O QUADRO 21 explícita as atividades de busca de informações . A partir dessas 

atividades, pode-se ter uma idéia das necessidades de informações e ferramentas 

requeridas por parte dos consumidores. As atividades tendem a estar intimamente ligadas 

às facilidades e ferramentas hoje disponíveis na Internet. Essas atividades vão sendo 

aprendidas e modificadas na medida em que o consumidor (usuário) interage com as 

ferramentas. Neste sentido, modificações nas ferramentas podem transformar a forma 

como as pessoas buscam por informações. 

Associação das ferramentas e mecanismos, potencialmente utilizáveis, às fases do 
processo de compras 

Considerando os tipos e atividades de busca, associamos ao quadro imediatamente 

anterior, as facilidades que hoje são empregadas para prover informações e ajudar o 

consumidor a decidir. No nosso entendimento essas facilidades são ferramentas que 

fazem parte de um Sistema de Suporte à Decisão do Cliente, conforme apresentou 

O'KEEFE & McEARCHERN (1998).Nesta dissertação selecionou-se, anteriormente, 

algumas ferramentas e mecanismos que disponibilizam e facilitam o acesso às 

infonnações de compra , sendo elas : 

o as ferramentas genéricas, usadas para disponibilizar informações na 
Internet (CapX): sites, endereços na Internet (URL), banners, pop ups, e
mail, chats, F AQS. 

o as ferramentas para acessar informações na Internet (Cap. XI) como· o 
hipertextos, browsers e ferramentas de busca . 

o mecanismos que facilitam a busca para compra (Cap XII) : agentes, 
colaboração explícita de consumidores e especialistas, os intermediários e 
serviços de personalização. 

A seguir apresenta-se um quadro onde estão apresentadas as aplicações das ferramentas e 

mecanismos durante o processo de decisão de compras. Considerou-se para a elaboração 

desse quadro os demais elementos anteriormente tratados de forma a obter um conjunto 

que represente o referencial conceitual sobre o tema. 
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QUADRO 22- APLlCAlUl..IDADE DE USO DOS MECANISMOS E FERRAMENTAS 

Setéciona um porito de partida;lnlcla a busca em página pr~ 
selecionada como "home page" ou por sile de Interesse (ex: de 

busca); baseia-se em contatosllndicaçOes pessoais 

Segue os links da pâglna h11cial, geralmente encontmdos por 
aceSo, ou tis referências recebidas ; pode se utilizar de 

fermmentas de busca quando não quer seguir os liriks 
selecionados 

Navega por páginas e links eneontmdos, menus e mapas de 
sltes, pr6Cura de forma casual, estâ aberto a novidades, 

encontra novas conexOes e cam!rihos. 

Seleciona pâginas que podem representar Informação 
por escolha ou recomendação; Marca pâglnas, Imprime, 

copia;Ordena, orgeniza em tópicos, priorize; Nota os canais de 
Consulte pessoas; Restringe as fontes e es 

chave. 

Busca de maneira "Informar, no sentido de localizar 
lnformaçOes dentro de um sito selecionado e guarda a 

informaçao sem compromisso (busca Informal) Ou busca com 
objetivo de nao perder nenhuma Informação relevante em wrios 

siles ou dentro de um sile; guarda e informação. que obtev& 
(busca formal) 

Certifica sobre a qualidade da Informação, geralmente com 
amigos , lideres de opinião e experts ; Sumariza a Informação 
· encontmda 

Mantém-se Informado e elualizado; Revlslta siles "favoritos" 
(marcados) para novas lnformaçOes; recebe "alertas" ; e-mails 

com novidades e alualizaçOes 

David • A Behovlotnl Aproad\ to ln!ormation Re!Jiewl Systems Oeslgn, Jo!Mml o! Documei'Catiof\ 45 (311989; IC!p:Rdoltl6nfll.ullltorto.ea 

, Oon Augmertlrg llf"omlatiori 5eeklrg on lhe World Wido Web Uslrg COIIabamtlve FIIOrtrO Tectnlqu!S, 1997, http"J-.rum.ll!.-.caheSeraeMI\Çinen119.1tml. 

OffiOR, Brlat< TURNBULL,Oot< lrlorm.tlon Soeklrg óntm Web- An lnleg!Olod Modelo!~ erd Sean:hl"lg. 1999. ASIS AnnuaiMeetlrg Comfbutud Paper, Facully ollnformaflon 
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15.2 Interpretação do referencial conceitual apresentado 

A interpretação do referencial conceitual será feita tomando como base as fases do 

processo decisório. Evidencia-se durante essa interpretação os elementos apresentados 

como parte do referencial conceitual : os tipos , as atividades de busca, as ferramentas e 

mecanismos disponíveis, e ao final apresentam-se as forças que atuam no sentido de 

minimizar a sobrecarga de informações durante todo o processo decisório. 

Reconhecimento da Necessidade : 

Durante o reconhecimento da necessidade o consumidor passa por uma fase em que o que 

necessita ainda não está totalmente revelado, ele procura na Internet por informações de 

uma forma vasta e acaba realizando descobertas inesperadas através da navegação por 

áreas de interesse geral. 

As ferramentas geralmente utilizadas para despertar o interesse do consumidor são os 

Banners e Pop-ups. Esses elementos podem surgir a partir de palavras-chave digitadas 

em sites de busca, o que permite às empresas reconhecerem de forma antecipada uma 

determinada necessidade e exibir para o consumidor um conteúdo relacionado à palavra 

escolhida. 

Notificações por e-mail também podem funcionar como uma ferramenta que desperta o 

interesse do consumidor. 

Os agentes e ferramentas de personalização devem ser utilizados nesta fase para diminuir 

a sobrecarga de informações. Os banners, pop-ups, conteúdos de páginas e e-mails, se 

utilizados de forma personalizada ou contextualizada, propiciam ao consumidor acesso a 

informações que sejam mais interessantes e adequadas ao seu perfil. 

Falar em critério, personalização e customização nesta fase parece uma ilusão, haja visto 

a prática nas "home page" de um portal genérico por exemplo ou um e-mail enviado com 

as promoções semanais de um Shopping Virtual. No entanto, na medida que o 

consumidor navega por conteúdos distintos, ele pode ser estimulado por ferramentas que 

levem em consideração a sua navegação. Vender artigos esportivos para quem consulta 
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uma página de futebol pode ser mais interessante e capaz de despertar uma necessidade 

de consumo. 

O espaço em tela de um computador pessoal é muito pequeno, e cada banner ou pop-up 

que surge sem relevância para o consumidor é um espaço mal utilizado, muitas vezes 

inútil e prejudicial. A caixa postal também deve ser preservada e notificações devem ser 

enviadas com critério. 

Como as descobertas do consumidor, nessa fase, são muitas vezes inesperadas, é 

importante que ele possa guardar ou marcar a informação que recebeu para ser usada 

posteriormente. Nesse momento é importante lembrá-lo de marcar a página que visita, 

usando a facilidade disponível em seu browser, ou solicitar-lhe o e-mail para um contato 

posterior. Além disso, o nome do site visitado deve ser fácil de recordar, bem como as 

palavras chave associadas a ele. 

Quando o consumidor tem uma surpresa agradável, geralmente tende a contar para outras 

pessoas. Algumas vezes, por acaso, ele vê algo que interessa para outros e acaba 

indicando e influenciando no processo de decisão de compras de amigos e conhecidos. 

Neste sentido é sempre bom que os sites possam contar com a funcionalidade "indique a 

um amigo". A Internet facilita esse processo. 

Busca: 

Nessa fase o consumidor já é capaz de identificar tópicos de interesse , formular 

perguntas simples e encontrar palavras relacionadas à sua necessidade . Se está num 

processo de busca formal, é capaz de especificar seus objetivos com detalhes (no 

entanto, muitas vezes, necessita ser guiado). 

Nesse momento o consumidor quer aprender, selecionar e recuperar informação. 

Pudemos verificar pelo QUADRO 22 que grande parte das atividades de busca por 

informação encontram-se refletidas nessa fase e merecem ser subdivididas , para um 

melhor entendimento das ferramentas que são necessárias para suportar o consumidor 

durante essa fase do processo. Vale lembrar que as etapas e ferramentas apresentadas 

anteriormente para a fase de Reconhecimento da Necessidade são aplicáveis também a 
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essa fase, mas com uma certa vantagem pois o consumidor já está mais atento sobre o 

que necessita. 

o Encadeamento : Os sites de busca e especialmente os que apresentam 
diretórios que organizam o conteúdo em categorias e subcategorias 
apresentam divisão em assuntos o que otimiza o tempo de quem busca,. 
garantindo resultados mais específicos e detalhados. Os diretórios 
temáticos , especializados e verticalizados facilitam o acesso a 
informações relevantes e a conexão com novos caminhos. 

o Navegação: a estrutura do hipertexto e seus links é ferramenta importante 
durante o processo de navegação. Os Mapas de Site bem como as 
referências de localização podem ajudar o consumidor a entender onde se 
encontra, o que facilita a procura da informação desejada. Nesta fase, 
deve-se incentivar o consumidor a marcar e selecionar sites de seu 
.interesse, bem como consultar históricos. 

o Diferenciação, Distinção, Filtragem e Extração: durante estas 
atividades é importante reforçar recomendações para que a página visitada 
seja marcado ·para visualização posterior. O Consumidor irá, muitas vezes, 
navegar e buscar em diversos sites de forma tentativa, estará usando 
buscas e meta buscas, para encontrar o que necessita. Tentará encontrar 
um método que permita restringir e posteriormente reunir as informações 
para tomada de decisão. Nesse momento, ferramentas de busca com 
comparação de. características dos produtos são importantes. O 
desenvolvimento de agentes que buscam de forma autônoma, comparam e 
disponibilizam a informação em formatos comparativos podem otimizar e 
agregar valor ao processo de busca do consumidor. A experiência de 
outros pode funcionar como um filtro e ferramenta de distinção . Os sites 
de avaliação de lojas e de revisão de produtos podem ser o caminho mais 
curto para se chegar à verificação e finalização da busca. 

Verificação e Finalização: 

Nesta fase o consumidor preocupa-se em recuperar, selecionar e decidir sobre a 

informação recebida. 

A ajuda de outros, principalmente a experiência de usuários e e.xperts, torna-se 

importante nessa fase e pode significar um atalho para o processo decisório, 

principalmente quanto às compras complexas . 
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Os agentes podem ser aplicados e tomam-se bastante úteis para sumanzar as 

informações encontradas apresentando comparativos "prontos" para que o consumidor 

venha a decidir. 

Existem agentes com capacidade de negociar e até montar um "carrinho de compras" 

com produtos, contendo suas descrições de características e preços, cabendo ao usuário 

apenas a exclusão do item que não lhe agrada. 

Monitoração e Avaliação Pós Aquisição : 

Muitas vezes o reconhecimento de novas necessidades ocorre durante a fase de pós 

aquisição e monitoração. Nessa fase~ consumidor quer manter-se informado sobre o que 

comprou, saber sobre novos lançamentos, considerar opiniões de outros usuários e etc. 

Outros engajam num processo de maior envolvimento com o produto ou categoria e 

acabam participando de grupos que opinam sobre serviços e produtos comprados. Esses 

grupos de consumidores podem engajar-se em programas patrocinados pelas empresas ou 

em outros nos quais sua participação é recompensada recebendo uma carga maior de 

informações, prêmios, participação em fóruns, entre outras atividades. A Internet facilita 

a participação do usuário nesse tipo de atividade. 

Durante a monitoração o recebimento de "alertas" ou informativos, bem como a 

personalização de páginas com conteúdos específicos, toma-se relevante para o 

consumidor que consentiu receber esse tipo de informação. Alguns sites permitem aos 

usuários a criação de páginas personalizadas e o futuro promete a maior utilização de 

agentes. 

15.3 Considerações Finais 

Podemos observar que o processo de bitsca por informações para compras na Internet 

está sendo condicionado pelas ferramentas hoje disponíveis, principalmente pelas buscas 

genéricas. 

O QUADRO 23 apresenta a utilização das ferramentas de forma "otimizada", mas não 

necessariamente o que está disponível atende às necessidades dos consumidores. 
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Toma-se necessário tratar o processo de busca de informações como um processo único e 

específico que demanda ferramentas específicas ou adaptadas, que podem vir a ter 

especializações, dependendo das características do produto procurado. 

O quadro acima pode ser útil para que amplie-se o entendimento sobre o processo de 

busca por informações na Internet de forma a melhorá-lo, entendendo sua macro

estrutura. Para esse fim, sugere-se o foco no comportamento e necessidades dos 

consumidores durante o processo de decisão de compras para que se possa desenvolver 

interfaces e soluções (ferramentas e mecanismos) convenientes para o consumidor. 

Observa-se no QUADRO 22 a presença de uma coluna denominada "FORÇAS", 

representada por três elementos : a Personalização, a Privacidade e a Intermediação. 

Tanto a Personalização quanto a Intermediação surgem no sentido de contribuir para a 

diminuição da sobrecarga de informações sobre os usuários da Internet e devem evoluir 

bastante nos próximos anos. A questão da Privacidade anda em paralelo e seu 

entendimento permitirá o avanço das duas outras forças. Isto é, para personalizar e 

intermediar existe uma troca que é indireta com o consumidor e requer um contrato 

social caracterizado por obrigações pessoais e de confiança, que ainda estão sendo 

delineadas e tratadas. 
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16. Conclusões e resultados aicançados 

Optou-se neste trabalho por utilizar a abordagem tradicional do processo de decisão de 

compras visando entender sua estrutura básica aplicada às escolhas simples ou complexas 

dos consumidores dado o caráter didático que pretendia-se alcançar. 

o processo de decisão de compras. foi tratado predominantemente como um processo de 

busca e processamento de informações ·sendo que, para cada uma das suas fases, o 

consumidor recebe, procura e processa informações objetivando ganhar conhecimento ou 

reduzir incertezas quanto ao riscos da decisão. A busca de informações pode ser mais 

extensa, quanto mais envolvimento o consumidor tiver com a compra . 

Ao tratar do conceito de sobrecarga de informações observou-se que em todas as fases do 

processo decisório de compras o consumidor é estimulado por diversos canais de 

comunicação, que ao mesmo tempo que têm o poder de atender e "educar" o consumidor, 

podem sobrepujar a sua capacidade de processar informação. A sobrecarga de informação 

é entendida como prejudicial, uma vez que reduz a capacidade cognitiva do consumidor. 

A sobrecarga ocorre principalmente devido à escassez de tempo e ao desenvolvimento 

constante de ferramentas que aumentam a quantidade de informações disponível e 

aparentemente útil. 

A Internet é vista nesta dissertação como uma forma bastante promissora para fornecer 

inforn'lações e dividir conhecimento entre consumidores, pois além do conhecimento 

explícito é possível dividir com outros, através da "rede", o conhecimento tácito. 

A Internet é apresentada como uma nova mídia, que encontra-se em desenvolvimento. 

Aos poucos as formas de publicar informações na Internet vão ganhando forma própria e 

novos recursos podem surgir a todo momento. O mesmo ocorre para as formas de acessar 

estas informações. 

A Internet na sua primeira' fase destacou-se por facilitar o acesso de forma, até certo 

ponto, .intuitiva a uma quantidade quase ilimitada de informações através da Web. No 

entanto, faltam ainda ferramentas adequadas, disponíveis para que o usuário possa 

acessar e selecionar o que é verdadeiramente útil. Na Internet as informações, os públicos 
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e suas necessidades são heterogêneos, o que agrava o problema do acesso ao volume de 

informações. 

Foram revisados os seguintes mecanismos que permitem disponibilizar informações na 

Internet : os sites e seus endereços , os banners, popups, e-mail, chats, FAQs. Em 

relação às ferramentas para acessar informação foram tratados os browsers , hipertextos e 

as ferramentas de busca Particularmente em relação à busca de informações para 

compras foram revisadas algumas aplicações que estão se desenvolvendo como os 

agentes, as ferramentas de personalização e os sites contemplando opiniões de 

consumidores sobre produtos e serviços . 

Ao identificar e selecionar as ferramentas e mecanismos criados para disponibilizar, 

acessar e facilitar a busca de informações na Internet verificou-se que a disseminação 

desses recursos ainda é muito restrita. 

Além do desenvolvimento e disseminação de novas ferramentas, considerações sobre a 

privacidade devem ser endereçadas para garantir uma melhor utilização da Internet como 

fonte de informação. Questões relativas à privacidade devem ser tratadas de forma 

adequada pelas empresas e pelo sistema social para poderem trazer avanços significativos 

para a evolução desta mídia, uma vez que as maiores evoluções em direção à diminuição 

da sobrecarga de informações pressupõem conhecimento sobre o perfil e hábito dos 

consumidores. 

O entendimento do processo de decisão de compras demonstrou-se útil para evidenciar 

que informação o consumidor procura em cada fase, como procura, que atividades de 

busca realiza e quais as ferramenta as empresas dispõem para suportar o consumidor 

durante seu processo decisório. Entende-se que esse suporte vai além das fronteiras do 

site da empresa e pode envolver intermediários de diferentes naturezas. 

Ao construir e identificar um referencial conceitual para o estudo da busca de 

informações de compras na Internet o objetivo foi o de evidenciar as fases que podem ser 

suportadas durante o processo de decisão de compras do consumidor. 
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Constatou-se que esse processo encontra-se muito dependente das ferramentas existentes. 

Evoluções poderão trazer alterações na forma e fluxo que as pessoas se utilizam para 

buscar informações de compras na Internet. 

Neste sentido, torna-se importante tomar como base o referencial teórico relativo ao 

processo de decisão de compras que identifique o comportamento do consumidor e suas 

necessidades em cada fase do processo. Assim, as empresas poderão contribuir para a 

melhor utilização e adaptação das ferramentas existentes e para o desenvolvimento de 

novas soluções, que facilitem não só a aquisição de informação como também ampliem o 

conhecimento do consumidor. 
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17. Contribuição e Estudos Futuros 

A principal contribuição deste trabalho para estudos que serão realizados no futuro é a 

disponibilização de um referencial conceitual sobre o qual possam se basear ou iniciar o 

desenvolvimento de novas pesquisas. Abaixo sugerimos alguns estudos futuros que 

consideramos específicos e relativos ao tema aqui desenvolvido : 

o Pesquisa para identificar a utilização que as empresas fazem das 
ferramentas disponíveis na Internet para suportar o processo de decisão de 
compras do consumidor. 

o Estudos evidenciando como as _empresas poderiam montar Sistemas de 
Suporte a Decisão do Cliente a partir de um conjunto de ferramentas que 
encontram-se dentro e fora da Internet. 

o Pesquisa sobre o processo de navegação em ambientes eletrônicos 
objetivando decisões de compra a partir do estudo do conteúdo 
armazenado nos browsers de consumidores selecionados. 

o Estudos sobre a administração e gerenciamento do conhecimento dos 
consumidores a partir da Internet. 

o Relação entre a busca de informações em ambientes eletrônicos e a busca 
de informações no "mundo real". 

o Estudos aprofundados sobre aspectos relativos à privacidade e ética. 

o Estudos sobre a utilização de pseudônimos na Internet e suas vantagens e 
desvantagens para consumidores e empresas, evidenciando o conflito 
sobre a necessidade de informações existente entre as duas partes durante 
o processo de compra e venda. 

o Estudo de caso com empresas que tenham apenas a Internet como única 
forma de distribuição e o entendimento de como ela trabalha todo o 
processo de decisão de compras de seus consumidores. 

o Desenvolvimento de panoramas sobre as novas tecnologias e os beneficios 
que podem trazer no curto prazo para ampliar a utilização da internet para 
o comércio eletrônico. 
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ABSTRACT 

This dissertation focus on the Internet as an information source during the consumer decision 
making process. The first objective reviews this process presenting its phases and its framework. 
The second one presents the concept of information overload and the effect over the consumer. 
The third goal is the conceptualization of the Internet as a medium and information source. To 
achieve the forth objective is presented evidences that Internet contributes to the .growth of 
information overload. The fifth objective presents the tools and the mechanisms to access, search 
and find information on the web. 
Finally , the last objective presents conceptual references to help the study of the information 
seeking process for buying purposes on the web, presertting to11s and mechanisms utilization 
during the process. 
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ANEXO - GLOSSÁRIO 

Compilado e adaptado a partir de um documento preparado por Mauritz Antunes 
no endereço http://www.public.iastate.eduf-J~edro/pt all/pt internet.html. 

A 

Auto-estrada da Informação ou Super Estrada da lnformacão - uma ligação ou conjunto de ligações entre 
computadores, formando uma .rede de redes, de preferência com meios de comunicação extremamente 
rápidos. Um nome usado (sobretudo nas mídias tradicionais) para designar a(s) rede(s) atualmente 
existente(s) (e em particular a Internet). 

B 

Banda ou Largura de Banda. Ternio que (na linguagem conium) designa a quantidade de informação 
passível de ser transmitida por unidade de tempo, num determinado meio de comunicação (fio, onda rádio, 
fibra óptica, etc.). Normalmente medida em bits por segundo, kilobits por segundo, megabits por segundo, 
kilobytes por segundo, megabytes por segundo, etc. Em canais analógicos, a largura de banda é medida em 
hertz. 

Browser - Um programa que permite visualizar e utilizar uma dada base de dados, distribuída ou não por 
vários computadores. Termo normalmente aplicado para os programas que permitem navegar no World
Wide-Web. O browser é um cliente para extração de informação em um servidor Web ou Gopher. 
Tipicamente, um browser será um programa em um computador pessoal que acessará, através de uma linha 
de comunicação, um servidor (isto é, um programa que atende a demanda de clientes remotos) contendo 
informações de interesse amplo. Ver também: cliente, servidor, Gopher, Mosaic, Web . 

c 

Ciberespaço - Por ciberespaço designa-se habitualmente o conjunto das redes de computadores interligadas 
e de toda a Atividade aí existente. É uma espécie de planeta virtual, onde as pessoas (a sociedade da 
informação) se relacionam virtualmente, por meios eletrônicos. Termo inventado por William Gibson no 
seu romance Neuromancer. Conjunto de computadores e serviços que constitui a rede Internet. Termo 
cunhado em analogia com o espaço sideral explorado pelos astronautas. 

Cliente ou Client - No contexto Cliente/Servidor, um Cliente é um programa que pede um determinado 
serviço (por exemplo, a transferência de um arquivo) a um Servidor, outro programa ou computador. O 
Cliente e o Servidor podem estar em duas máquinas diferentes, sendo esta a realidade para a maior parte 
das aplicações que usam este tipo de interação. É um processo ou programa que requisita serviços a um 
servidor. Ver também: servidor 

Cliques - os cliques acontecem quando o usuário utiliza-se de um mouse e aciona uma tecla que permite a 
realização de uma ação no computador. Fala-se em mundo dos cliques para se referenciar ao mundo virtual. 

Conexão - Ligação de um computador a um computador remoto. 

Cyberspace- Ver ciberespaço. 
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D 

Domínio. Nome à direita do símbolo@ num endereço eletrônico, ou a designação do endereço eletrônico 
de uma determinada máquina, empresa, instituição ou país. É uma parte da hierarquia de nomes de grupos 
que permite identificar as instituições ou conjunto de instituições na rede. 

E 

Email - Electronic Mail - Correio transmitido por meios eletrônicos, normalmente, redes. 

Escanear - em sentido figurativo significa olhar rapidamente, procurar sem compromisso efetivo de 
encontrar. 

F 

FAQ - Sigla de "Frequently Asked Questions". É um texto que pretende responder, dentro de um 
determinado assunto a questões colocadas freqüentemente pelos usuários. Trata-se geralmente de um 
documento com perguntas e respostas sobre determinado assunto. 

G 

Gopher - Existente há muito mais tempo que a WWW , permite a procura de informação em bases de dados 
existentes em todo o mundo, utilizando-se ou não de algumas ferramentas próprias de pesquisa por 
palavras-chave. Não possui interface gráfica como a Web. 
Um sistema distribuído para busca e recuperação de documentos, que combina recursos de navegação 
através de coleções de documentos e bases de dados indexadas, por meio de menus hierárquicos. O 
protocolo de comunicação e o software seguem o modelo cliente-servidor, permitindo que usuários em 
sistemas heterogêneos naveguem, pesquisem e recuperem documentos armazenados em diferentes 
sistemas, de maneira simples e intuitiva. 

H 

Hipermídia - desenvolvimento do hipertexto, a hipermídia integra texto, imagem, vídeo e som, geralmente 
vinculados entre si de forma interativa. Uma enciclopédia em CD-ROM seria um exemplo clássico de 
hipermídia. 

Hipertexto - uma forma não linear de apresentar e consultar informação. Um hipertexto vincula 
informações contidas em seus documentos (ou hiperdocumentos), criando uma rede de associação 
complexa através de hyperlinks ou mais simplesmente links. 

Home page - Página base do WWW de uma instituição ou particular. A página base é uma espécie de ponto 
de partida para a procura de informação relativa a uma pessoa ou instituição. É a página principal de um 
site ou portal. 

Host - Computador ligado à Internet. Também chamado de servidor ou nó, por vezes. 

HTML - Hypertext Markup Language. É uma linguagem de descrição de páginas de informação na 
WWW. Com essa linguagem (que, para além do texto, tem comandos para introdução de imagens, 
formulários, alteração de fontes, etc.) pode-se definir páginas que contenham informação nos mais variados 
formatos: texto, som, imagens e animações. 

HTTP - Hypertext Transport Protocol. É o protocolo que define como é que dois programas/servidores 
devem interagir, de maneira a transferirem entre si comandos ou informação relativos a WWW. O 
protocolo HTTP (HyperText Transfer Protocol) permite que os autores de hipertextos incluam comandos 
que possibilitam saltos para recursos e outros documentos disponíveis em sistemas remotos, de forma 
transparente para o usuário. 
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I 

Intemauta- Um intemauta é um "viajante" na Inte~n~t. aquele que navega na Internet. 

Internet- O nome Internet vem de intemetworking (ligação entre redes). Embora seja geralmente pensada 
como sendo uma rede, é na verdade o conjunto de todas as redes. A melhor demonstração real do que é 
uma auto-estrada da informação. A Internet (com I maiúsculo) é uma imensa rede de redes que se estende 
por todo o planeta e praticamente todos os países. Os meios de ligação dos computadores desta rede são 
variados, indo desde rádio, linhas telefônicas, linhas digitais, satélite, fibras-ópticas, etc. Criada em 1969 
pelo Departamento de Defesa dos EUA como um projeto pioneiro de constituição de uma rede capaz de 
sobreviver a ataques nucleares, foi-se expandindo até chegar ao tamanho e importância que hoje tem 
(várias dezenas de milhões de utilizadores). 
1. Com inicial maiúscula, significa a "rede das redes", originalmente criada nos EUA, que se tomou uma 

associação mundial de redes interligadas, que utilizam protocolos. A Internet provê transferência de 
arquivos, acesso remoto, correio eletrônico, notícias e outros serviços; 

2. Com inicial minúscula significa genericamente uma coleção de redes locais e/ou de longa distancia. 

L 

Link - Na WWW, uma palavra destacada indica a existência de um link, que é uma espéCie de apontador 
para.outra fonte de informação. Escolhendo esse link, obtém-se a página de informação que ele designava 
que pode, por sua vez, ter também vários outros links. · 

M 

Mail - ver e- mail 

Mosaic - O primeiro browser gráfico para o WWW, concebido pela NCSA (EUA). Com ele a WWW 
tomou um grande impulso pois foi a primeira ferramenta a permitir visualizar a informação de forma 
gráfica e atraente. Um programa cliente de fácil utilização projetado para procura de informações 
disponíveis na Web. Foi criado pelo National Center for Supercomputing Applications (NCSA) dos EUA e 
tem capacidade multimídia. 

Mundo Real- utilizado como mundo não virtual, ou aquele feito de "tijolos" e matéria. Ver mundo virtual. 

Mundo Virtual - utilizado para designar o Mundo dentro do Ciberespaço, aquele feito de bites , bytes e 
cliques. 

N 

Navegar- na Internet, significa vaguear, passear, procurar informação, sobretudo no WWW. Também se 
pode dizer surfar. Ato de conectar-se a diferentes computàdores da rede distribuídos pelo mundo, usando as 
facilidades providas por ferramentas como browsers Web. O intemauta realiza uma "viagem" virtual 
explorando o ciberespaço, numa analogia com o astronauta que explora o espaço sideral. 

Newsgroup - Um grupo temático , um fórum ou grupo de discussão. 

Nodes - nós onde a rede se encontra, computadores ligados à rede, ver .link. 

o 

On-line - significa "estar em linha", estar ligado em determinado momento à rede ou a um outro. 
computador 
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Off-line- oposto de on-line, significa não estar ligado à "rede" ou à Internet. Veja também "on-line" 

Q 

Queries perguntas feitas a um sistemas, através de uma linguagem de programação ou interface 
sistêmica. 

s 

Spam - publicação do mesmo artigo em vários grupos de discussão, geralmente resultando em desperdício 
de espaço em disco , largura de banda nos meios de transmissão, além de incomodar quem recebe . Envio 
indiscriminado e não autorizado de e-mails para vários usuários contendo a mesma mensagem. Originou-se 
de um esquete do grupo cômico Monty Python, em que tudo no cardápio incluía Spam (um tipo esquisito 
de carne enlatada). Os comediantes colocàvam sempre Spam à força em todas as mesas, as pessoas 
querendo ou não. Daí originou-se a palavra. 

Super Estrada da Informação ou Auto-estrada da informacão - uma ligação ou conjunto de ligações entre 
computadores, formando uma rede de redes, de preferência com meios de comunicação extremamente 
rápidos. Um nome abusivamente usado (sobretudo nas mídias tradicionais) para designar a(s) rede(s) 
atualmente existente(s) (e em particular a Internet) 

Servidor - Computador que oferece serviços. 1. No modelo cliente-servidor, é o programa responsável pelo 
atendimento a determinado serviço solicitado por um cliente. Serviços como Gopher e WWW são providos 
por servidores; 2. Referindo-se a equipamento, o servidor é um sistema que prove recursos tais como 
armazenamento de dados, impressão e acesso para usuários de uma rede de computadores. 

u 

URL- Uniform Resource Locator. Localizador- Uniformizado de Recursos. Método de especifição de um 
determinado recurso na Internet, seja ele obtido por FTP, Gopher, Mail, HTTP, etc. Pretende uniformizar o 
maneira de designar a localização de um determinado tipo de informação na Internet. Conhecida como 
endereço. 

w 

Web- Abreviatura para designar o World-Wide-Web .. Empregada, às vezes, como sinônimo de Internet. 

World-Wide-Web - De forma simplificada a World-Wide-Web é uma grande teia de informação 
multimídia .As páginas podem conter texto, imagens, sons, animações, etc. O World-Wide-Web é uma 
gigantesca base de dados distribuída acessível de uma forma atraente e intuitiva. Empregada, às vezes, no 
lugar da palavra Internet, por ser a primeira grande aplicação na rede mundial. Pode ser chamada apenas de 
Web' ou representada pela sigla WWW. Pode também ser descrita como um sistema de hipermídia para 
recuperação de informações através da Internet. 

WWW- Abreviação de World-Wide-Web. 
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