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1.INTRODUÇÃO

o surgimento da Internet e sua popularização como um meio de comunicação,

informação, lazer e transações comerciais parece ter causado mudanças irreversíveis na

economia, na estrutura das empresas e, principalmente, no comportamento dos

consumidores. Neste sentido, os profissionais de Marketing precisam intensificar seus

estudos nesta área para atualizar os conhecimentos sobre o comportamento dos

consumidores em suas relações com os novos meios.

Esta dissertação propõe a realização de uma pesquisa exploratória para verificar

indícios de utilização da Internet no processo de compra de livros por estudantes de pós-

graduação da Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas em São

Paulo. Com a utilização da metodologia do estudo de caso, procurar-se-á identificar a

existência de eventuais similaridades e diferenças no comportamento dos estudantes em

relação: a) à utilização da Internet ao longo do processo de compra de livros; b) a variáveis

demográficas, perceptivas, comportamentais e motivacionais que possam influenciar no

processo.

1.1. Definição do Problema

A dissertação insere-se no domínio da administração de marketing e tem como

tema, a utilização da Internet no processo de compra de livros por estudantes da pós-

graduação da Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas em São

Paulo. O processo de compra, que será detalhado na seção 5.1 do Referencial Teórico, é

dividido em cinco etapas: 1. o reconhecimento do problema, 2. a busca de informações, 3. a

avaliação das alternativas, 4. a decisão de compra e 5. a avaliação pós-compra. Desta

maneira, procurar-se-á explorar como a Internet é utilizada, ou não, pelos estudantes, em

cada uma das fases do processo em relação à compra de livros.

Através de uma pesquisa exploratória, buscar-se-á responder às seguintes perguntas:
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1. Existem indícios de diferenças e similaridades na forma como a Internet é

utilizada pelos estudantes entrevistados nas cinco etapas do processo de

compra de livros? Caso sim, de que tipo?

2. Existem variáveis demográficas, perceptivas, comportamentais e

motivacionais que possam estar influenciando no processo de compra de

livros e que possam explicar eventuais diferenças em relação à utilização

da Internet no processo?

1.2. Justificativa

Um dos principais objetivos do marketing é satisfazer às necessidades e desejos dos

consumidores. Desta maneira, para que seja possível às empresas desenvolverem suas

estratégias de marketing adequadamente e dirigirem seus esforços com eficiência e eficácia,

toma-se necessário identificar as necessidades e desejos, conhecer o comportamento e o

processo de decisão de compra dos consumidores. O entendimento do comportamento dos

consumidores, incluindo o estudo de seus hábitos, percepções, motivações e atitudes, serve

de base para orientar as respostas das empresas às expectativas de seus clientes.

O surgimento da Internet e sua popularização, percebida pela tendência crescente de

novos usuários e novos compradores on-line no Brasil e no mundo provocaram mudanças

irreversíveis na indústria, no comércio e no comportamento dos consumidores. No Brasil, a

expansão das linhas telefônicas, a sofisticação e o barateamento dos artigos de informática,

o surgimento dos provedores gratuitos e das novas tecnologias de acesso contribui para

explicar a aceitação crescente da Internet pelos consumidores como uma nova forma de se

comunicar, buscar informações, comprar produtos e serviços ou apenas se divertir.

Segundo a pesquisa Internet POP (2000), estimava-se a existência de quase um

milhão de compradores on-line no Brasil em 2.000, representando 15% dos intemautas das

nove principais regiões metropolitanas. A maioria dos internautas brasileiros era do sexo

masculino, trabalhava, pertencia às classes A e B, acessava a rede diariamente e possuía

alto nível educacional. No entanto, cerca de 63% dos internautas que ainda não haviam

comprado pela rede afirmavam que não pretendiam realizar nenhuma compra on-line nos

próximos três meses (Internet POP, 2000).
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As pesquisas disponíveis, como será visto adiante, indicam que os produtos mais

comprados pela Internet no Brasil e no mundo são aqueles que não requerem manuseio,

possuem preços baixos, são fáceis de transportar e interessam diretamente ao segmento dos

internautas, ou seja: livros, cds e softwares. O surgimento do livro eletrônico no ano

passado não chegou a interferir no mercado de livros tradicionais, pelo contrário, sua

publicidade gerada por meio de sites como a Amazon aumentou a curiosidade pela leitura

e, então, pelos livros tradicionais (LAPOUGE, 2001).
Na revisão da literatura realizada para a elaboração desta dissertação, verificou-se

que a maioria das pesquisas relacionadas ao tema comportamento do consumidor na

Internet é realizada nos Estados Unidos, por acadêmicos e, principalmente, por empresas de

pesquisa comercial. No Brasil, ainda existem poucas pesquisas, quase todas exploratórias e

distribuídas em duas vertentes: uma com foco na análise da Internet como canal de

distribuição, mais precisamente, como canal de marketing direto e as implicações

estratégicas decorrentes para as empresas; outra com foco no levantamento do perfil dos

usuários da Internet e de seu comportamento de compra geral no varejo.

Diante dessas considerações, apresentam-se as justificativas para esse projeto:

a) Apesar do produto livro ser um dos mais vendidos pela Internet, ainda existem

poucos estudos sobre o comportamento de seu consumidor. Espera-se, portanto, que

a abordagem de um assunto atual e ainda pouco explorado, num segmento com alto

potencial de consumo de livros, contribua para aumentar o grau de conhecimento

sobre o consumidor que compra livros pela Internet.

b) Dada a carência de pesquisas acadêmicas brasileiras recentes sobre o tema, espera-

se contribuir para sua diminuição, integrando o conhecimento da área de

comportamento do consumidor com a área de comércio eletrônico e aprofundando o

entendimento do uso da Internet no processo de compra de livros.

c) O mercado de livros no Brasil, apesar de apresentar uma tendência de crescimento,

ainda é pequeno. Desta forma, espera-se contribuir com informações que sirvam de

subsídios para livrarias, editoras e empresas em geral que estejam interessadas em

ampliar sua participação no mercado de livros pela introdução da Internet como

mais um canal de vendas.
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d) A novidade do tema e a pouca estruturação do conhecimento na área justificam a

opção pelo caráter exploratório deste estudo. Assim, espera-se contribuir com o

levantamento de proposições e hipóteses que possam ser investigadas de modo

conclusivo posteriormente em iniciativas de pesquisa de caráter conclusivo.

1.3. Objetivos Gerais e Específicos

o principal objetivo desta dissertação é ex~lorar a utilização da Intern~~~~J)roc~~so--- ~-.' .' -_.- _.-
de comQra d~ livros~p-º.r_estudantes da pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas em. São- . "' ~ .~ ..

Paulo, buscando identificar indícios da existência de possíveis diferenças e similaridades no

comportamento dos estudantes em relação ao uso da Internet em cada uma das cinco fases

do processo de compra de livros: 1. o reconhecimento do problema, 2. a busca de

informações, 3. a avaliação das alternativas, 4. a decisão de compra e 5. a avaliação pós-

compra, e em relação à variáveis demográficas, perceptivas, comportamentais e

motivacionais que possam influenciar no processo de compra.

Desta maneira, podem ser relacionados os seguintes objetivos específicos para a

pesquisa:

1. Levantar dados sobre a utilização da Internet nas cinco etapas do processo de

compra de livros pelos estudantes;

2. Explorar indícios da existência de diferenças e similaridades na forma como a

Internet é utilizada pelos estudantes nas cinco etapas do processo de compra de

livros;

3. Levantar variáveis demográficas, perceptivas, comportamentais e motivacionais

que possam estar influenciando no processo de compra de livros;

4. Investigar que variáveis demográficas, perceptivas, comportamentais e

motivacionais possam melhor explicar as diferenças e similaridades em relação

à utilização da Internet no processo de compra de livros.
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2. REFERENCIAL TEÓRICO

Neste capítulo será apresentada uma revisão teórica para aprofundar o conhecimento

sobre o tema com base na literatura existente em livros, artigos, teses e dissertações

acadêmicas e em informações disponíveis na Internet. Para tanto, este capítulo está dividido

em quatro seções principais, as quais serão comentadas a seguir.

Na primeira seção, serão apresentados os principais conceitos relacionados com o

comportamento dos consumidores, bem como os modelos que deverão orientar a

investigação proposta pelo projeto. Como o foco da pesquisa envolve uma investigação em

relação ao uso da Internet na compra de livros, buscar-se-á relacionar os conceitos e

modelos de comportamento do consumidor com os conceitos e modelos ajustados ao

comércio eletrônico.

Na segunda seção, serão apresentados os principais conceitos e modelos de

comércio eletrônico e as definições que serão adotadas no projeto. Também, serão

relacionados os beneficios do comércio eletrônico para consumidores e empresas, o que,

em parte, explica o seu crescimento. E, para fornecer um panorama do comércio eletrônico

no Brasil e no mundo, serão apresentados dados gerais de mercado, perfil de utilização e

usuários da Internet.

Já na terceira seção, apresentar-se-á o conceito de canais de distribuição, serão

explicadas suas funções e será apresentada uma classificação dos principais membros que

compõem os canais. A partir daí, detalhar-se-á o conceito de varejo até situar a Internet

como canal de marketing direto no varejo sem lojas.

Por fim, na quarta seção, será apresentado um panorama do mercado de livros no

Brasil, através da exposição de dados gerais sobre o setor e sobre os consumidores on-line

de livros. Os dados gerais sobre o setor permitirão estimar a atual dimensão do mercado de

livros no Brasil, bem como sua tendência de crescimento. Ao passo que os dados sobre os

consumidores on-line de livros no Brasil fornecerão indícios sobre seus perfis demográficos

e comportamentais.
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2.1. Comportamento do Consumidor no Comércio Eletrônico

o propósito do marketing é atender e satisfazer as necessidades e desejos dos

consumidores (Kotler, 1998). Por isso, faz-se necessário estudar o comportamento dos

consumidores para saber quais são suas necessidades e desejos e como decidem sobre que

produtos comprar e usar (Sheth et al., 1999).

o comportamento do consumidor pode ser definido como o conjunto de atividades

mentais e fisicas executadas por consumidores domésticos ou empresariais que resultam em

decisões e ações para pagar, comprar e usar produtos ou serviços (Sheth et al., 1999).

2.1.1. Modelos de Comportamento de Compra

Diante da constatação de que o comportamento do consumidor é altamente

complexo e dinâmico, a partir da década de 1960, vários acadêmicos direcionaram seus

estudos no sentido de desenvolver uma teoria compreensiva do comportamento do

consumidor. Entre estes, incluíam-se Howard (1963), Andreasen (1965), Nicosia (1966), e

Engel, Kollat e Blackwell (1968). Embora existissem algumas diferenças entre os modelos

de comportamento de compra propostos, todos eles apresentavam as mesmas duas

características básicas: orientação para processos e feedback através de aprendizagem e

experiências (Seth, Gardner e Garrett, 1988,p. 118).
Recentemente, uma revisão comparativa entre três modelos de comportamento de

compra foi apresentada por Karsaklian (2000, p.157-163). Foram analisados os modelos

propostos por Nicosia (1996), Engel, Kollat e Blackwell (1968) e Howard e Seth (1969).

Segundo a autora, o modelo de Engel, Kollat e Blackwell (1968) é o mais complexo dos

três, considerando o número de variáveis e o tipo de relações que as unem. No entanto,

além de apresentar as características de um modelo teórico científico, é extremamente

analítico e se constitui num instrumento primordial para a pesquisa fundamental, ao mesmo

tempo em que indica os pontos de impacto dos elementos da estratégia do composto de

marketing sobre o comportamento do comprador (Karsaklian, 2000).
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Considerando a opinião de Karsaklian (2000) e a preferência particular da

pesquisadora em privilegiar a riqueza de explicação proporcionada pelo modelo, utilizou-se

como base para esta pesquisa o modelo de comportamento do consumidor de Engel, Kollat

e Blackell (1968).

2.1.1.1. Modelo de Comportamento do Consumidor de Engel, Kollat e Blackwell

Conforme pode ser visto na FIGURA 2.1, o modelo de comportamento do

consumidor de Engel, Kollat e Blackell (1968) se decompõe em quatro módulos: os

estímulos mercadológicos (input), o processamento de informação, o processo decisório

(eixo central do modelo) e as variáveis que influenciam o processo decisório (influências

ambientais e diferenças individuais) (Karsaklian, 2000, p. 163).

FIGURA 2.1 - Modelo de Comportamento do Consumidor
de Engel, Kollat e Blackwell

Input
Processamento
de Informação

Processo
Decisório

Variáveis que Influenciam
o Processo Decisório

Estímulos
• Dominado pe-

lo Profissional
de Marketing

• Outros

Influências Ambientais
• Cultura
• Classe Social
- Influências Pessoais
-Família
-Situação

Diferenças Individuais
- Recursos do Consumidor
- Motivação e

Envolvimento
- Conhecimento
-Atttudes
- Personalidade. Valores

e Estilos de Vida

I
I______________ ••• 1

Fonte: ENGEL, J., BLACKWELL, R. D., MINIARD, P. W. Comportamento do Consumidor. 8a. edição. Rio de Janeiro:
Livros Técnicos e Científicos Editora S.A., 2000, p. 172.
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o processamento das informações se baseia nas cinco etapas do paradigma de

MacGuire (1976): exposição, atenção, compreensão, aceitação e retenção. A memória

possui papel fundamental filtrando, estocando e recuperando a informação. E, finalmente, a

tomada de decisão é dividida em cinco etapas: o reconhecimento de uma necessidade, a

busca de informações, a avaliação das alternativas, a compra e a avaliação pós-compra.

(Karsaklian, 2000, p. 163).

Apesar do modelo de Engel, Kollat e Blackell (1968) considerar as influências

situacionais no comportamento do consumidor, ele não especifica as influências

tecnológicas, traduzidas na existência das facilidades do comércio eletrônico, tais como a

internet, com o nível de detalhamento necessário para retratar, ainda que de forma limitada,

a realidade complexa atual.
No entanto, o modelo de Engel, Kollat e Blackell (1968) serve de base para o

modelo proposto por Turban et aI. (2000), que incorpora os conceitos relacionados com as

facilidades surgidas com a Internet e o comércio eletrônico como influências adicionais no

comportamento do consumidor.
Desta maneira, ajustando o modelo de Engel, Kollat e Blackell (1968) de

comportamento do consumidor para o ambiente do comércio eletrônico, Turban et aI.

(2000) afirmam que o processo de decisão de compra é influenciado, além das variáveis

situacionais, por estímulos tecnológicos e pelos sistemas de controle dos vendedores,

conforme pode ser visto na FIGURA 2.2:
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FIGURA 2.2 - Modelo de Comportamento Ajustado ao Comércio Eletrônico

Características Pessoais Características Ambientais

Idade, Gênero, Etnia, Sociais, Familiares,
Educação, Estilo de Vida, Comunidade
Psicologia, Conhecimento,

Valores, Personalidade

,,.
'V-

Estímulos Processo de Decisões de Compra

Marketing Outros Decisão .. Comprar ou nãode Compras •..

Preço Economia
O que Comprar

Promoção Tecnologia
Onde Comprar

Produto Política ~
Quando Comprar

Qualidade Cultura
Quanto Gastar

Repetir a Compra

Sistema de Controle do Vendedor

Suporte de Suporte Serviço
Logística Técnico ao Cliente

Pagamentos, Web Design, FAQs, E-mai!,
Entregas Agentes Call Centers,

Inteligentes

Fonte: TURBAN, Efraim et a!. Electronic Commerce - A Managerial Perspective. New Jersey: Prentice HaIl Inc,

2000.

Para integrar o modelo do processo de compra no ambiente do comércio eletrônico,

O'Keefe e McEachern, citados por Turban et al (2000: 83), elaboraram o Sistema de

Suporte à Decisão dos Consumidores (CDSS). De acordo com este modelo, cada fase do

processo de compras pode ser suportada por facilidades de CDSS e por outras genéricas

associadas com a Internet e a Web, conforme pode ser visto no QUADRO 2.1:
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QUADRO 2.1 - Modelo do Processo de Compra Ajustado ao Comércio Eletrônico

Processo de Facilidades de CDSS Facilidades Genéricas
Decisão de Internet e de Web

• Notificação de agentes e • Banners de
Reconhecimento eventos propagandas
de em Websites
Necessidade • URL para materiais

fisicos
• Discussões em

newsgroups

• Catálogos virtuais • Diretórios da Web e

• Busca interna no Web classificados
site • Programas de busca

Busca de • Interação estrutural e externa
Informação sessões de • Diretórios

perguntas/respostas especializados e

• Links e orientação para agentes de informação
fontes externas

• FAQs e outros resumos • Discussões em

• Amostras e testes newsgroups
Avaliação de • Provisões de modelos de • Comparações cruzadas
Alternativas avaliação entre sites (ou

• Indicadores e empresas)
informações para clientes • Modelos genéricos
existentes

• Pedido de produtos ou • Pagamento eletrônico e
serviços bancos virtuais

Decisão de compra • Modos de pagamento • Fornecedores de

• Planos de Entrega logística e
acompanhamento da
mercadoria

• Suporte ao consumidor • Discussões em
Avaliação pós- via e-mail ou newsgroups
compra newsgroups

• Comunicação via e-mail
e respostas

Fonte: TURBAN, Efraim et a!. Electronic Commerce - A Managerial Perspective. New Jersey: Prentiee HalI Ine, 2000.

Dado o objetivo geral da dissertação, qual seja, o de explorar a utilização da Internet

no processo de compra de livros, faz-se necessário detalhar os conceitos do módulo que

será o foco principal do estudo: o processo decisório de compras.
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2.1.2. Tipos de Processo Decisório

o processo decisório pode ser mais ou menos complexo dependendo da maior ou

menor quantidade de tempo e energia exigidos do consumidor (Engel, Blackell e Miniard,

2000). Assim, o processo decisório pode ter sua complexidade representada numa escala

contínua que varia de alta a baixa, conforme a FIGURA 2.3:

FIGURA 2.3 - Escala do Processo Decisório do Consumidor

Solução de Problema Solução de Problema
Ampliada (SPA) de Médio Alcance

Solução de Proble-
ma Limitada (SPL)

Grau de Complexidade BaixoAlto

Processos de Tomada de Decisão para Compras Repetidas

Solução de Problema Solução de Problema
Ampliada (SPA) de Médio Alcance

Solução de Proble-
ma Limitada (SPL)

Tomada
de Decisão
Habitual

Alto Grau de Complexidade Baixo

Fonte: ENGEL, J., BLACKWELL, R. D., MINIARD, P. W. Comportamento do Consumidor. 8a. edição. Rio de Janeiro:
Livros Técnicos e Científicos Editora S.A., 2000, p. 102

Quando se trata de uma compra inicial e de um processo decisório muito complexo,

há a chamada Solução de Problema Ampliada (SPA). Quando o grau de complexidade é

moderado, o processo decisório é chamado de Solução de Problema de Médio Alcance

(SPM). Quando o grau de complexidade é baixo, é chamado de Solução de Problema

Limitada (SPL). Quando se trata de compra repetida, o processo de decisão pode ser menos

complexo ainda, englobando duas possibilidades: a Solução de Problema Repetida (SPR) e

a Tomada de Decisão Habitual (TDH) (Engel, Blackell e Miniard, 2000).

2.1.2.1. Compra Inicial

Os processos de compra envolvendo produtos ou serviços comprados pela primeira

vez pelos consumidores podem ser de três tipos: Solução de Problema Ampliada (SPA)

Solução de Problema de Médio Alcance (SPM) ou Solução de Problema Limitada (SPL).
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2.1.2.1.1. Solução de Problema Ampliada (SPA)

o processo decisório do tipo SPA é detalhado, rigoroso e normalmente empregado

em compras que envolvem altos custos e riscos no caso de uma decisão errada, como, por

exemplo, compras de carros, casas, roupas caras e equipamentos caros. Os compradores em

potenciais são abertos para informações de várias fontes e motivados a fazer a "escolha

certa". Provavelmente, muitas alternativas serão avaliadas, muitas fontes serão consultadas

e todos os cinco estágios do processo de compras serão seguidos, embora não

necessariamente numa ordem precisa (Engel, Blackell e Miniard, 2000).

2.1.2.1.2. Solução de Problema de Médio Alcance (SPM)

É a situação intermediária: há uma quantidade mínima de informações a serem

buscadas (recomendações podem ser buscadas junto a amigos ou críticos), há uma

necessidade de avaliar várias alternativas promissoras, mas tudo pode ser realizado

rapidamente, com uma deliberação mínima, como por exemplo, no caso de um casal

decidindo ir ao cinema (Engel, Blackell e Miniard, 2000).

2.1.2.1.3. Solução de Problema Limitada (SPL)

Neste caso, os consumidores não têm tempo, nem recursos, nem motivação para

adotarem a SPA. Conferindo pouca importância à compra, os consumidores simplificarão o

processo decisório reduzindo o número e a variedade de fontes de informação, alternativas

e critérios usados para a avaliar a compra. A escolha será determinada por uma regra

simples como "comprar uma marca que eu conheço" ou "comprar a marca mais barata".

Desta forma, o reconhecimento de uma marca no ponto de vendas ou o oferecimento de

alguma vantagem competitiva ao consumidor pode facilmente levá-lo a experimentar outras

marcas (Engel, Blackell e Miniard, 2000).
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2.1.2.2. Compras Repetidas

As compras repetidas podem envolver dois tipos de processos de decisão: a Solução

de Problema Repetida (SPR) e a Tomada de Decisão Habitual (TDH) (Engel, Blackell e

Miniard, 2000).

2.1.2.2.1. Solução de Problema Repetida (SPR)

Neste caso, há a solução de problema continuada, onde o consumidor pesará as

conseqüências em investir tempo e energia em busca de alternativas para a troca de marcas.

A necessidade pela troca de marcas pode surgir pela insatisfação com a marca comprada

anteriormente, ou pela falta ou dificuldade em encontrar o produto daquela marca no varejo

(Engel, Blackell e Miniard, 2000).

2.1.2.2.2. Tomada de Decisão Habitual (TDH)

As compras repetidas podem ser feitas com base em hábitos ou rotinas. Assim,

dependendo do processo decisório seguido na compra inicial, o comportamento habitual

pode assumir duas formas: lealdade à marca ou à empresa ou inércia (Engel, Blackell e

Miniard, 2000).

• Lealdade à Marca ou à Empresa: Consiste na opção do consumidor pela compra

e uso continuados de um produto ou serviço ao longo do tempo. A lealdade pode ser

altamente resistente à mudança e, geralmente, é baseada na natureza de alto

envolvimento com o produto e/ou com a marca.

• Inércia: Os hábitos de compra baseados em inércia são instáveis e ocorrem em

categorias de produto nas quais existe uma lealdade à marca limitada por si própria.

Em geral, o grau de lealdade consiste na maior parte de várias marcas equivalentes

entre si, levando o consumidor a trocá-las facilmente entre si, como por exemplo, no

caso das pastas de dentes.
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2.1.2.3. Categorias Especiais de Comportamento de Compra

Existem duas categorias de comportamento de compra que não se encaixam bem na

escala de solução de problemas e, por isso, são tratadas por Engel, Blackell e Miniard

(2000) como categorias especiais: a compra por impulso e a busca por variedade.

2.1.2.3.1. Compra por Impulso

A compra por impulso é definida como "uma ação não planejada, irrefletida, disparada

pela exibição do produto ou promoção no ponto de venda" (Engel, Blackell e Miniard,

2000, p. 106). É uma forma menos complexa de SPL, que se diferencia dela pelas seguintes

características:

• Desejo súbito e espontâneo de agir, acompanhado de urgência;

• Estado de desequilíbrio psicológico no qual uma pessoa pode sentir falta de controle

temporário;

• Surgimento de um conflito que é resolvido por uma ação imediata;

• Avaliações subjetivas e emocionais são dominantes;

• Não-consideração das conseqüências;

Na compra por impulso, embora haja uma falta de reflexão cuidadosa, não há a

indiferença que caracteriza uma SPL. Há, ao contrário, um alto senso de envolvimento

emocional e urgência, que motivam para a ação imediata com pouca reflexão ((Engel,

Blackell e Miniard, 2000).

2.1.2.3.2. Busca de Variedade

Embora satisfeitos com as marcas, muitos consumidores ainda assim trocarão de

marcas em busca de variedade. Este comportamento ocorre mais freqüentemente quando

existem muitas alternativas similares, trocas de marcas freqüentes e alta freqüência de

compra (Engel, Blackell e Miniard, 2000).
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2.1.2.4. Fatores que Influenciam a Extensão da Solução de Problemas

A Solução de Problema Ampliada ocorre mais freqüentemente quando três

condições estão presentes na compra: há um alto grau de envolvimento, as alternativas são

diferenciadas e há tempo suficiente para a compra (Engel, Blackell e Miniard, 2000).

2.1.2.4.1. Grau de Envolvimento

Antil, citado por (Engel, Blackell e Miniard, 2000, p. 106), define envolvimento

como "o grau de importância percebida e/ou interesse evocado por um estímulo dentro de

uma situação específica". Ou seja, o envolvimento é um reflexo de motivação subjacente a

uma importante necessidade na forma de relevância pessoal percebida de um produto ou

serviço específico, numa situação específica, assumindo uma escala que varia de alto a

baixo.

Entre os fatores que determinam o grau de envolvimento, (Engel, Blackell e

Miniard, 2000, p.l 07) ressaltam os seguintes:

• Fatores Pessoais: em geral, produtos percebidos como reforçadores da auto-

imagem do consumidor geram forte e duradouro envolvimento.

• Fatores de Produto: em geral, quanto maior o risco percebido na compra e no uso

do produto ou serviço, maior a probabilidade de alto envolvimento com a compra.

Os riscos percebidos podem ser fisicos (medo de que o produto cause danos à

saúde), psicológicos (medo de que o produto cause efeitos negativos na auto-

imagem), de desempenho (medo de que o produto não funcione conforme

expectativas) e financeiro (medo de ter mais perdas do que ganhos).

• Fatores Situacionais: o envolvimento pode variar com o transcorrer do tempo,

como por exemplo, no caso de roupas de moda que, quando são recém compradas

possuem alto envolvimento, mas este vai diminuindo no uso à medida que a moda
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passa. Pode variar também com a maneira como o produto será usado, como por

exemplo, no caso de um sabonete que será usado no lar ou que será comprado para

dar de presente. Além disso, pode variar com as pressões sociais sentidas, como por

exemplo, no caso de comprar vinhos para consumo pessoal ou para oferecer em

jantares para amigos.

Geralmente, quando o envolvimento com a compra for alto, a SPA iniciará com a

avaliação de alternativas pré-compra, onde os consumidores serão motivados a realizar uma

extensa busca externa por informações relevantes, serão provavelmente mais influenciados

por apelos de comunicação de vendas como propagandas e promoções e terão maior

probabilidade de perceber diferenças nos atributos oferecidos por vários produtos e marcas

(Engel, Blackell e Miniard, 2000).

2.1.2.4.2. Grau em que as Alternativas são Percebidas como Diferentes

Quanto mais as alternativas de escolha forem percebidas como diferenciadas, maior

a probabilidade da ocorrência de SPA. Quanto mais forem percebidas como similares,

maior a probabilidade da ocorrência de SPL ou SMA (Engel, Blackell e Miniard, 2000).

2.1.2.4.3. Disponibilidade de Tempo

Em geral, quanto menores forem as pressões de tempo, maior a probabilidade de

ocorrência de SPA (Engel, Blackell e Miniard, 2000).

2.1.2.4.4. Ânimo do Consumidor como Variável Moderadora

o ânimo do consumidor no momento da compra pode influenciar fortemente a

extensão e a complexidade do processo decisório, no entanto, há poucas pesquisas

conclusivas sobre o tipo de influência exercido. Enquanto algumas pesquisas demonstram

que o afeto positivo leva a uma redução da extensão e da complexidade do processo

decisório, outras demonstram exatamente o oposto (Engel, Blackell e Miniard, 2000).



2.1.2.4.5. Diagnóstico do Comportamento do Consumidor

Para auxiliar no diagnóstico do processo de decisão do consumidor, (Engel, Blackell

e Miniard, 2000, p.IIO) elaboraram um conjunto de questões gerais que podem ser

aplicadas a vários produtos, conforme mostrado no QUADRO 2.2:

QUADRO 2.2 - Diagnosticando o Processo de Tomada de Decisão do Consumidor

Motivação e Reconhecimento de Necessidade
1. Que necessidades e motivações serão satisfeitas pela compra e uso do produto? (isto é, que beneficios os consumidores
estão buscando").
2. Estas necessidades estão adormecidas ou atualmente são percebidas como necessidades sentidas por compradores
potenciais?
3. Qual o nível de envolvimento com o produto para a maioria dos compradores potenciais no segmento-alvo de mercado?

Busca de Informação
1. Que informação com relação ao produto e marca está armazenada na memória?
2. O consumidor está motivado a voltar-se para fontes externas para descobrir informações sobre alternativas disponíveis
e suas características?
3. Que fontes de informação específicas são usadas mais freqüentemente quando a busca é empreendida?
4. Que aspectos ou atributos do produto são o foco da busca quando ela é empreendida?

Avaliação de Alternativas
1. Em que grau os consumidores se ocupam com avaliação de alternativa e comparação?
2. Que alternativas de produto e/ou marca são incluídas no processo de avaliação?
3. Que critérios de avaliação de produto (atributos do produto) são usados para comparar as várias alternativas?

a. Quais são os mais proeminentes na avaliação?
b. Qual é a complexidade da avaliação (isto é, usando um atributo único em oposição a vários na combinação)?

4. Quais são os resultados da avaliação em relação a cada uma das alternativas de compra candidatas?
a. O que se acredita ser verdadeiro sobre as características e os aspectos de cada uma?
b. Elas são percebidas como diferentes de formas importantes ou são vistas como essencialmente as mesmas?

5. Que tipo de regra de decisão é usada para determinar a melhor escolha?

Compra
1. O consumidor gastará tempo e energia fazendo compras até que a alternativa preferida seja encontrada?
2. É necessário um comportamento de processo decisório adicional para descobrir o ponto-de-venda preferido para a
compra?
3. Quais são os modelos preferidos de compra (isto é, loja de varejo, domicílio ou outras maneiras")

Avaliação Pós-compra
1. Que grau de satisfação ou insatisfação é expresso com relação a alternativas anteriormente usadas na categoria de
produto ou serviço?
2. Que razões são dadas para satisfação ou insatisfação?
3. A satisfação ou insatisfação percebida foi partilhada com outras pessoas para ajudá-las em seu comportamento de
compra?
4. Os consumidores fizeram tentativas para conseguir reparação pela insatisfação?
5. Há uma intenção de recomprar qualquer das alternativas?

a. Se não, por que não?
b. Se sim, a intenção reflete lealdade à marca ou inércia?

Fonte: ENGEL, J., BLACKWELL, R. D., MINIARD, P. W. Comportamento do Consumidor. 8a. edição. Rio de Janeiro:
Livros Técnicos e Científicos Editora S.A., 2000, p. 110

26
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Ao analisar e tentar explicar as situações comportamentais em marketing deve-se ter em

mente os seguintes pontos (Engel, Blackell e Miniard, 2000, p.111):

1. A escala do processo decisório para compras iniciais varia de SPA num extremo à

SPL no outro. De forma semelhante, o processo de decisão habitual também é uma

escala com lealdade à marca num extremo e inércia no outro.

2. Os consumidores diferirão de um para outro, tomando-se necessário, portanto, o

reconhecimento de segmentos múltiplos com motivações de comportamento e

processos decisórios diferentes.

3. Em alguns casos, por falta de informações suficientes para efetuar um diagnóstico,

uma pesquisa de marketing, provavelmente, será necessária.

2.1.3. Processo Decisório de Compra

Em sua mais recente edição, (Engel, Blackell e Miniard, 2000) estendem o processo

decisório de compra de cinco para seis etapas, incluindo entre a compra e a avaliação pós-

compra, o consumo. Este detalhamento não se faz necessário nesta dissertação, uma vez

que não será explorada a atividade de leitura dos livros comprados, que caracterizaria a

etapa de consumo. Será adotado, portanto, o modelo tradicional do processo de decisão de

compras, que envolve as cinco etapas: reconhecimento de necessidade, busca por

informações, avaliação de alternativas, compra e avaliação pós-compra (Engel, Kollat e

Blackell, 1993).

2.1.3.1. Reconhecimento de Necessidade

O reconhecimento de uma necessidade surge quando há uma discrepância entre o

estado real do consumidor e o estado desejado. Quando essa diferença é suficientemente

forte e atinge um determinado limiar, a necessidade ativada passa a ser reconhecida. De

acordo com (Engel, Blackell e Miniard, 2000, p. 117), a ativação de uma necessidade é

influenciada pelos seguintes fatores:
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• Tempo: a passagem do tempo pode ativar necessidades de consumo das mais

diversas: refeições, corte de cabelo, manicure, produtos que sofrem influência da

moda. À medida que envelhecem, os valores e gostos dos consumidores também

podem sofrer alteração ativando novos estados desejados.

• Mudanças de circunstâncias: mudanças nas circunstâncias de vida podem ativar

.novas necessidades, como por exemplo: vestuário adequado para um novo emprego,

remédios para uma doença, produtos específicos para gestantes e outros produtos

para o nascimento de um filho.

• Aquisição de produtos: a aquisição de certos produtos pode ativar a necessidade de

adquirir outros, como por exemplo: móveis novos podem ativar o desejo por

carpetes novos, computadores geram o desejo por impressoras, que, por sua vez,

geram as necessidades por cartuchos de tinta e papéis.

• Consumo de produtos: o consumo de um produto pode gerar uma necessidade

antecipada para repor o estoque deste produto, evitando a sua falta, como ocorre

com quase todos os produtos alimentícios e de higiene pessoal que são utilizados

diariamente.

• Diferenças individuais: alguns consumidores têm sua necessidade ativada quando

percebem mudanças no estado real de uma situação, enquanto outros têm sua

necessidade ativada por mudanças no estado desejado. Por exemplo, alguns

consumidores compram roupas novas quando as atuais estão gastas, enquanto

outros compram roupas novas assim que surge outra moda.

• Influências de marketing: as empresas podem influenciar a ativação de

necessidades principalmente através da comunicação, lembrando os consumidores

da existência de certos produtos, informando sobre inovações de produtos e

incentivando à experimentação de produtos. Para tanto, as empresas fazem uso de
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campanhas publicitárias, anúncios, outdoors, displays, degustação em pontos de

venda, propagandas, oferecimento de brindes, descontos, promoções e outros.

2.1.3.1.1. Reconhecimento de Necessidade na Internet

Segundo McGaughey e Mason (1998), os internautas geralmente "surfam" pela

Internet à procura de informações sobre áreas específicas de interesse. Para tanto, utilizam

ferramentas de busca (por exemplo, Yahoo, Cadê, Altavista) empregando palavras-chaves

ou frases (argumentos de busca) que acreditam levar às informações de interesse. Neste

processo de busca pela informação de interesse, o internauta pode encontrar estímulos que

ativem necessidades, como por exemplo: hyperlinks para a homepage de uma empresa com

informações relevantes sobre seus produtos (McGaughey e Mason, 1998) .

.De acordo com os autores, a ordem em que uma homepage aparece na lista

resultante do processo de busca fornecida pelas ferramentas de busca pode ser comparada à

posição das prateleiras em uma loja fisica do varejo no que se refere à influência na atenção

do consumidor. Desta forma, quanto mais favorável fosse esta posição, ou seja, quanto

mais próxima do início da lista, maior a probabilidade de captar a atenção dos

consumidores (McGaughey e Mason, 1998).

Conforme McGaughey e Mason (1998), novas pesquisas são necessárias para

investigar como a internet é utilizada na etapa de reconhecimento de necessidades. Para

tanto, deveriam incluir, entre outras, as questões: como os internautas buscam as

informações, quanto tempo e esforço eles dedicam à busca, de que forma a posição na lista

pode influenciar o reconhecimento de uma necessidade, que palavras-chaves são associadas

com um determinado produto (McGaughey e Mason, 1998).

2.1.3.2. Busca por Informações

A partir do reconhecimento de uma necessidade, o consumidor inicia a etapa da

busca por algo que satisfaça esta necessidade. Conforme (Engel, Blackell e Miniard, 2000,

p.120), esta busca pode ser interna ou externa:
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• Busca Interna: envolve a recuperação do conhecimento armazenado na memória

do consumidor, portanto, é determinada pelo conhecimento existente na mente do

consumidor e pela habilidade de recuperação deste conhecimento. O grau de

confiança do consumidor na busca interna depende da adequação e da qualidade do

conhecimento existente e do grau de satisfação com compras anteriores.

• Busca Externa: quando a busca interna é insuficiente, o consumidor passa a coletar

informações do ambiente, que o auxiliem a tomar melhores decisões de consumo

recorrendo a fontes como: amigos, familiares, propagandas, mídias de massa,

vendedores, informações dentro das loj as, embalagem de produtos, e outras. A

busca externa impelida por uma decisão de compra futura é chamada de busca pré-

compra, ao passo que a busca de informações a bases regulares, independentemente

de necessidades de compras, é chamada de busca contiriuada.

2.1.3.2.1. Dimensões da Busca

Independentemente de ser interna ou externa, Engel, Blackell e Miniard (2000, p.

121) apontam que a busca dos consumidores pode se dar em três dimensões: grau, direção e

seqüência.

• Grau: representa a quantidade total de busca em número de marcas, lojas, atributos

e fontes de informação mais a quantidade de tempo gasto na busca. Está diretamente

relacionado com o tipo de processo de decisão. Em geral, processos de solução de

problema ampliada requerem maior quantidade de busca, processos de solução de

problema limitada requerem menos buscas, ao passo que processos de decisões

habituais requerem ainda menos quantidade de busca. Um resumo pode ser visto na

FIGURA 2.4:
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FIGURA 2.4 - Diferenças no Grau de Busca como Função do Processo de Decisão

Processo de Tomada de Decisão
Natureza da Busca SPA SPL SPH
N° de marcas Maior Menor Uma
N° de lojas Maior Menor Desconhecido
N° de atributos Maior Menor Uma
N° de fontes de informação Maior Menor Nenhum
externas
Quantidade de tempo Maior Menor Mínima
Fonte: ENGEL, J., BLACKWELL, R. D., MINIARD, P. W. Comportamento do Consumidor. 8a. edição. RIO de Janeiro:
Livros Técnicos e Científicos Editora S.A., 2000, p. 123

• Direção: representa o conteúdo da busca, ou seja, os tipos de marcas, lojas,

atributos e fontes de informação consideradas na busca. As fontes de informação

podem ser pessoais, impessoais, comerciais, ou não-comerciais, conforme pode ser

visto na FIGURA 2.5:

FIGURA 2.5 - Fontes de Informação

Impessoal Pessoal
Comercial Propaganda Vendedores

Informações na loja
Não-comercial Mídia de uso geral Outros contatos sociais
Fonte: ENGEL, J., BLACKWELL, R. D., MINIARD, P. W. Comportamento do Consumidor. 8a. edição, Rio de Janeiro: I

Livros Técnicos e Científicos Editora S.A., 2000, p. 124 J

• Seqüência: representa a ordem das atividades de busca, ou seja, a seqüência de

busca de marcas, atributos, lojas, fontes de informação adotada durante a busca.

2.1.3.2.2. Determinantes da Busca

A busca é influenciada por uma série de fatores (Engel, Blackell e Miniard, 2000, p.

126):

• Determinantes Situacionais: são a quantidade, a disponibilidade e o formato da

informação no mercado, bem como as pressões de tempo sofridas pelo consumidor.
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• Determinantes de Produto: são as características do produto percebidas pelo

consumidor, tais como: o grau de diferenciação de marcas e de preços, a

estabilidade de categoria de um produto, o grau de risco em relação à diferenciação

entre produtos e serviços;

• Determinantes de Varejo: são as características do varejo percebidas pelo

consumidor, tais como: a distância entre os varejistas concorrentes e a semelhança

entre os varejistas;

• Determinantes do Consumidor: são as características importantes do consumidor

que determinam o comportamento de busca, como por exemplo: 1) o conhecimento,

2) o envolvimento, 3) as crenças e atitudes e 4) as características demográficas.

1) Conhecimento: em geral, quanto maior o conhecimento, ou a experiência anterior à

compra, mais o consumidor se baseia na busca interna do que na busca externa. Por

outro lado, também, quanto maior o conhecimento, mais qualificada é a busca

externa do consumidor. Assim, maior busca externa pré-compra deve ocorrer entre

consumidores moderadamente informados, que possuem conhecimentos suficientes

para explorar informações adequadas, mas insuficientes para basearem-se apenas na

busca interna. Consumidores pouco informados devem basear-se muito mais na

busca externa do que na busca interna, enquanto que, consumidores muitíssimo

informados, devem basear-se muito mais na busca interna do que na busca externa.

2) Envolvimento: o nível de envolvimento com o produto influenciará mais

fortemente a busca contínua, enquanto que o nível de envolvimento com o processo

de decisão de compra terá maior influência sobre a busca pré-compra. Em ambos os

casos, quanto maior o envolvimento, maior a busca. O envolvimento com o

processo de decisão será tanto maior quanto forem percebidos pelo consumidor os

riscos econômicos e psicológicos associados com a compra do produto ou serviço.
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3) Crenças e atitudes: de maneira geral, quanto mais positivas forem as atitudes dos

consumidores em relação à compra, maior a busca. No caso de compra repetida, se

a compra anterior foi insatisfatória, um pouco mais de busca será necessário.

Entretanto, se a compra anterior foi satisfatória, menor será a busca. A crença

quanto à relação custo-beneficio da busca também influenciará o seu grau. Ou seja,

quanto mais beneficios e menos custos o consumidor perceber que a busca traz,

maior será a busca.

4) Características demográficas

a) Idade: em geral, quanto mais idade os consumidores tiverem, menor a busca, pois

eles podem contar com maior experiência e também podem ser mais leais que os

consumidores mais jovens.

b) Renda: quanto maior a renda, menor a busca. Consumidores de renda mais alta

presumivelmente dão mais valor ao próprio tempo, aumentado os custos da busca e,

conseqüentemente, diminuindo a busca.

c) Formação: normalmente, quanto maior a formação, maior a busca, pOIS mais

confiança e maior habilidade de buscar eficazmente o consumidor terá.

2.1.3.2.3. Mensuração da Busca

Existem duas abordagens principais para medir as atividades de busca dos

consumidores: a indagação retrospectiva e a observação. A indagação retrospectiva consiste

em pedir que os consumidores recordem sobre suas atividades de busca durante o processo

de decisão, através de pesquisa ou entrevistas. Este método possui a limitação de confiar na

lembrança do consumidor, que pode ser imperfeita, a menos que a compra tenha sido

altamente envolvente e recente. A observação direta supera a questão da recordação

imperfeita dos consumidores, mas apresenta a dificuldade de ter que ser realizada no local

em que a compra será feita e durante o processo de compra em si (Engel, Blackell e

Miniard, 2000).
Para medir as três dimensões de busca através da indagação retrospectiva, (Engel,

Blackell e Miniard, 2000) sugerem o exemplo de roteiro apresentado na FIGURA 2.5:
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FIGURA 2.5 - Dimensões da Busca do Consumidor

Grau de Busca
Quantas marcas são consideradas?
Quantas lojas são visitadas/contactadas?
Quantos atributos são considerados?
Quantas fontes de informação são usadas?
Quanto tempo é gasto na busca?

Fonte: ENGEL, 1., BLACKWELL, R. D., MINIARD, P. W. Comportamento do Consumidor. 8a. edição. Rio de Janeiro:
Livros Técnicos e Científicos Editora S.A., 2000, p. 122

Direção da Busca
Que marcas são consideradas?
Que lojas são visitadas/compactadas?
Que atributos são considerados?
Que fontes de informação são usadas?

Seqüência de Busca
Em que ordem as marcas são consideradas?
Em que ordem as lojas são visitadas/contactadas?
Em que ordem a informação de atributo de produto é
processada?
Em que ordem as fontes de informação são usadas?

Além de pesquisar quais as fontes utilizadas pelos consumidores no processo de

decisão, é importante averiguar até que ponto elas são utilizadas, ou seja, como são

percebidas quanto à utilidade e à influência no processo de decisão pelo consumidor, caso

contrário, a análise estará incompleta (Engel, Blackell e Miniard, 2000).

2.1.3.2.4. Busca de Informações na Internet

Segundo McGaughey e Mason (1998), quanto maior o envolvimento dos

consumidores com a compra, maior a quantidade de esforço e tempo empregados na busca

pela internet. Também, maior a probabilidade de que os consumidores se engajem num

processo de busca ativa de informações. Assim, com a utilização adequada de hyperlinks,

as empresas podem oferecer uma quantidade enorme de informações relevantes sobre

produtos e serviços a partir de fontes privadas, comerciais e públicas (McGaughey e

Mason, 1998).
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Conforme os autores, para chamar a atenção de consumidores com baixo

envolvimento, as empresas podem utilizar banners (pequenos anúncios gráficos atraentes),

ou imagens e sons com mensagens simples de apelo emocional. Enquanto que, para

consumidores com alto envolvimento, podem ser disponibilizados nas homepages das

empresas, hyperlinks para especificações detalhadas de produtos, fotos, testemunhos e

endereços de e-mails de consumidores satisfeitos (McGaughey e Mason, 1998).

De acordo com McGaughey e Mason (1998), novas pesquisas são necessárias para

identificar como a Internet influencia as atividades de busca de informações dos

consumidores. Tais pesquisas deveriam incluir, entre outras, as questões: como a Internet

pode ser utilizada para incentivar consumidores com baixo envolvimento a adotarem uma

busca ativa por informações, onde na Internet consumidores potenciais poderiam encontrar

informações sobre alternativas que satisfaçam uma determinada necessidade, que

ferramentas de busca os consumidores utilizam e como procuram produtos ou serviços (por

nome de produto, por marca, for função, pelo beneficio oferecido pelo produto)

(McGaughey e Mason, 1998).

2.1.3.3. Avaliação de Alternativas

A avaliação das alternativas pode ser definida como o processo pelo qual uma

alternativa de escolha é avaliada e selecionada para atender às necessidades do consumidor.

Embora este processo seja tratado como um estágio separado do processo discutido

anteriormente, qual seja, o da busca de alternativas, eles estão intimamente relacionados

durante o processo de decisão (Engel, Blackell e Miniard, 2000).
A avaliação de alternativas varia em complexidade de acordo com o processo de

decisão adotado pelos consumidores durante a compra. Na sua forma mais complexa, as

alternativas são avaliadas, após determinados critérios de avaliação terem sido adotados e

certas alternativas terem sido escolhidas (Engel, Blackell e Miniard, 2000), conforme pode

ser visto na FIGURA 2.6:
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FIGURA 2.6 - Processo de Avaliação de Alternativas

Determinação dos Determinação
Critérios de das Alternativas de
Avaliaçã~ Escolha<, /'

Avaliação do
Desempenho das

Alternativas•Aplicação de
Regra(s) de
Decisão(ões)

Fonte: ENGEL, 1., BLACKWELL, R. D., MINlARD, P. W. Comportamento do Consumidor. 8a. edição. Rio de Janeiro:
Livros Técnicos e Científicos Editora S.A., 2000, p. 136

2.1.3.3.1. Critérios de Avaliação

Os critérios de avaliação são os atributos utilizados pelo consumidor para o

julgamento das alternativas da escolha (Engel, Blackell e Miniard, 2000, p. 136). Podem ser

de diferentes tipos, como por exemplo: segurança, confiabilidade, preço, nome da marca,

país de origem, sentimentos hedonistas (status, prestígio). Entre estes, os mais importantes

geralmente são:

• Preço: é um dos critérios de avaliação mais importantes, mas nem sempre será o

mais importante. Além disso, a sensibilidade dos consumidores em relação ao preço

pode variar entre consumidores e entre produtos e serviços.

• Nome da marca: é um critério de escolha importante, pois, além de servir como um

indicador substituto da qualidade do produto ou serviço, pode representar um

símbolo de status para certos consumidores que são motivados por isso.

• País de origem: pode significar um símbolo de qualidade do produto ou serviço e

servir como importante critério de escolha.
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2.1.3.3.2. Atributos dos Critérios de Avaliação

Os critérios de avaliação podem diferir entre os consumidores em relação à

saliência, que pode ser definida como o impacto da influência dos critérios sobre as

seleções de produtos (Engel, Blackell e Miniard, 2000).

A saliência refere-se à influência potencial de um critério no processo de avaliação.

Esta influência se materializará, ou não, dependendo de como os consumidores perceberem

o desempenho das alternativas (Engel, Blackell e Miniard, 2000). Por exemplo, para um

determinado consumidor, o preço de um produto pode ser um atributo muito importante,

mas se os preços dos produtos concorrentes forem percebidos pelo consumidor como sendo

iguais, ele não será saliente, ou seja, praticamente não terá impacto sobre o processo de

avaliação.

Os atributos salientes que realmente influenciam o processo de avaliação, ou seja,

atributos nos quais as alternativas diferem em desempenho, são chamados de atributos

determinantes (Engel, Blackell e Miniard, 2000, p. 138). Desta maneira, para se

compreender o processo de decisão do consumidor é importante identificar os critérios de

avaliação particulares utilizados para decidir entre as alternativas de compra e avaliar a

saliência relativa desses critérios.

A saliência dos critérios de avaliação pode ser influenciada por vários fatores, tais

como: a influência situacional, a similaridade de alternativas de escolha, a motivação, o

envolvimento e o conhecimento (Engel, Blackell e Miniard, 2000, p. 139).

• Influência Situacional: a saliência pode variar conforme a situação enfrentada pelo

consumidor, como por exemplo: quando o consumidor estiver com fome e sofrendo

pressões de tempo, a conveniência da localização geralmente terá mais importância

na escolha de um restaurante.

• Similaridade de Alternativas de Escolha: a comparabilidade das alternativas pode

variar entre categorias de produtos e serviços e entre marcas dentro de uma

determinada categoria de produto. Em geral, decisões entre alternativas bastante

dissimilares requererão uma maior utilização de critérios abstratos para a avaliação,
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tais como: necessidade, divertimento e status. Enquanto que, decisões entre

alternativas similares serão influenciadas basicamente por critérios concretos, como

o preço. Por exemplo, se um consumidor perceber que todas as empresas de

jardinagem oferecem os mesmos serviços, sua escolha dependerá basicamente da

diferença de preços cobrados.

• Motivação: motivações hedonistas de compra podem levar à ênfase da utilização de

critérios hedonistas na avaliação da escolha das alternativas, ao passo que

motivações utilitárias poderão determinar a utilização de critérios utilitários. Por

exemplo, no caso da compra de um calçado, motivações utilitárias podem eleger o

preço e a estrutura do calçado como critérios decisivos, ao passo que motivações

hedonistas podem levar o consumidor a escolher uma marca que represente um

determinado status.

• Envolvimento: quanto maior o envolvimento dos consumidores com a decisão,

maior o número de critérios de avaliação utilizados. O envolvimento também pode

influenciar a saliência relativa dos critérios de avaliação. Por exemplo,

consumidores muito envolvidos com a decisão de comprar um determinando

produto poderão dar maior importância aos atributos de serviços relacionados a esse

produto, enquanto que consumidores menos envolvidos poderão dar maior atenção

ao preço baixo e à reputação do varejista.

• Conhecimento: consumidores que conhecem melhor o produto possuem critérios

para a comparação de alternativas armazenados na memória e, por isso, podem

basear-se menos na marca do produto e nas recomendações de fontes comerciais do

que consumidores que ainda desconhecem o produto.

2.1.3.3.2.1. Atributos Determinantes na Internet

Com o objetivo de identificar os atributos determinantes que levam os consumidores

a escolher a Internet como canal de compras, Amaral e Nique (2000) entrevistaram 726
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usuários do maior provedor de acessos à Internet do Rio Grande do Sul, o PROCERGS. A

partir do cálculo de um escore de determinância para cada uma das 25 variáveis analisadas,

Amaral e Nique (2000) obtiveram os seguintes resultados:

• Atributos mais determinantes: possibilidade de compras a qualquer hora,

economia de tempo e ausência de deslocamento fisico.

• Atributos menos determinantes: prazer proporcionado pela compra, negociação

de condições de pagamento e convívio social nas situações de compra.

Segundo Amaral e Nique (2000), quando foram comparados os atributos determinantes

para os entrevistados que nunca haviam comprado pela Internet, com os atributos

determinantes para aqueles que já haviam comprado pela Internet, e com a amostra como

um todo, perceberam que não existiam diferenças significativas nos escores de

determinância. Ou seja, a negociação de condições de pagamento e o convívio social

ficaram entre os atributos de mais baixo escore de determinância, tanto para aqueles

indivíduos que nunca haviam comprado pela Internet como para aqueles que já haviam

comprado (Amaral e Nique, 2000).

2.1.3.3.3. Avaliação das Alternativas na Internet

Segundo McGaughey e Mason (1998), independentemente das regras de decisões

utilizadas, a natureza da informação disponível na Internet pode influenciar o consumidor

em favor de um determinado produto. Como qualquer outra mídia, a Internet pode ser

utilizada para fornecer informações gerais sobre produtos, mudar crenças sobre o produto

da empresa ou dos competidores, alterar a percepção da importância dos atributos

específicos de um produto, ou chamar a atenção para atributos negligenciados de um

produto (McGaughey e Mason, 1998).
Os autores salientam que a internet pode ser utilizada pelas empresas para fornecer

informações favoráveis que encorajem a compra de produtos, através da utilização de

hyperlinks que levem o consumidor à acessar a homepage das empresas. Uma vez que o
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consumidor pode sair de uma homepage e nunca mais voltar, cuidados devem ser tomados

para que o consumidor não seja levado a destinos ou informações irrelevantes para a

decisão de compra ou que incentivem a compra de produtos dos concorrentes (McGaughey

e Mason, 1998).
De acordo com os autores, novas pesquisas são necessárias para investigar como a

Internet é utilizada no processo de avaliação de alternativas. Tais pesquisas deveriam

incluir, entre outras, questões como: qual o tipo de informação mais eficiente para ser

veiculado na Internet (texto, imagem, vídeo, áudio), se a Internet diminui a influência do

vendedor no processo de avaliação de alternativas, que tipos de acordos podem garantir a

colocação de hyperlinks atraentes de empresas em sites ou homepages de outras empresas,

que tipo de processo decisório os consumidores mais utilizam para avaliação de alternativas

na Internet (McGaughey e Mason, 1998).

2.1.3.4. Compra

A atividade de comprar envolve um processo decisório próprio no qual o

consumidor deverá decidir, entre outros: se comprará ou não, quando comprará, o que

comprará, onde comprará e como pagará. Além disso, conforme (Engel, Blackell e

Miniard, 2000), a compra geralmente depende de dois fatores principais: a intenção de

compra do consumidor, que compreende as compras totalmente, parcialmente ou não-

planejadas, e as influências situacionais.

2.1.3.4.1. Compra Totalmente Planejada

A compra será totalmente planejada quando o consumidor tiver escolhido o produto

e a marca com antecedência. Isto acontece, em geral, em casos de compras de alto

envolvimento e solução de problema ampliada e, no outro extremo, de baixo envolvimento

e solução de problema repetida, ou tomada de decisão habitual. No primeiro caso, o

consumidor sabe exatamente o que quer comprar e está disposto a procurar até encontrar.

No caso das compras de rotinas, o consumidor faz a lista de compras e define tanto o

produto quanto a marca antecipadamente (Engel, Blackell e Miniard, 2000).
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2.1.3.4.2. Compra Parcialmente Planejada

A compra será parcialmente planejada quando o consumidor tiver escolhido o

produto com antecedência, mas não a marca, que poderá ser escolhida até a compra ser

completada. Quando o envolvimento com a compra for alto, a atividade de compra poderá

se tomar um meio de adquirir conhecimento e buscar informações. Entretanto, quando o

envolvimento for baixo, a compra será realizada com base em uma regra decisória simples,

tipo "comprar alguma marca que eujá conheço" (Engel, Blackell e Miniard, 2000).

2.1.3.4.3. Compra Não-Planejada

A compra será não-planejada quando o consumidor não tiver escolhido nem produto

e nem a marca com antecedência. Neste caso, geralmente, ocorrerá a compra por impulso,

que não está baseada na solução de problemas do consumidor, mas no conjunto singular de

características, tais como: um desejo de comprar inesperado, forte e persistente e um

descaso pelas conseqüências da compra (Engel, Blackell e Miniard, 2000).

2.1.3.4.4. Influências Situacionais

A consumação das intenções de compra é fortemente determinada por influências

situacionais, ou seja, as influências que surgem de fatores particulares de um momento e

lugar específicos, independentes das características do consumidor e do produto. Conforme

Engel, Blackell e Miniard (2000, p. 510), as principais influências situacionais da compra

são: o ambiente de informação, o ambiente de varejo e a influência do tempo.
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2.1.3.4.4.1. O ambiente de informação

o ambiente de informação compreende todos os dados do produto que estão

disponíveis para o consumidor, ou seja: a disponibilidade, a carga, o formato e a forma da

informação (Engel, Blackell e Miniard, 2000).

• Disponibilidade da informação: pode ocorrer externamente no mercado ou

internamente na memória do consumidor. No entanto, o fato de estar disponível não

significa que a informação será utilizada no processo de decisão, pois os

consumidores podem não estar dispostos a dedicar muito esforço na busca, ou

podem não lembrar da informação na hora da compra.

• Carga da informação: compreende o número de alternativas de escolha e o

número de atributos por alternativa, cujas variações podem alterar as regras de

decisão utilizadas pelo consumidor. Caso a carga de informação exceda a

capacidade de processamento do consumidor, provavelmente, o processo de decisão

terá sua precisão reduzida.

• Formato da informação: refere-se ao modo como a informação está organizada e

apresentada, principalmente no ambiente de varejo. O formato da informação pode

influenciar a ordem na qual a informação é adquirida e processada e o tempo para

concluir a decisão.
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• Forma da informação: a informação pode ser expressa na forma numérica (como

por exemplo, número de calorias em um alimento) ou semântica (como por

exemplo, ótimo ou médio). Em geral, representações numéricas de atributos

permitem que os consumidores comparem mais facilmente as diferenças entre os

produtos.

2.1.3.4.4.2. O ambiente de varejo

o ambiente de varejo compreende as propriedades fisicas e a atmosfera da loja, tais

como: layout da loja, espaço de corredores, colocação e forma de apresentação de

mercadorias e propagandas, cores de móveis, cores de paredes, iluminação, presença e

volume de música, aromas e temperatura. A atmosfera da loja ajuda a moldar e direcionar a

atenção do consumidor, expressa informações sobre o público e o posicionamento da

empresa e incentiva no consumidor o surgimento de sentimentos de prazer e estímulo para

a compra (Engel, Blackell e Miniard, 2000).

2.1.3.4.4.3. A influência do tempo

A demanda por alguns produtos é altamente sazonal, como por exemplo, no caso

dos brinquedos no Natal e no Dia das Crianças e dos refrigerantes no verão. Além da

sazonalidade, a quantidade de tempo disponível para a compra também afeta o processo de

decisão. Se a pressão de tempo for grande, os consumidores tenderão a se basear mais no

próprio conhecimento e na memória do que nas informações provenientes de busca externa.

Além disso, procurarão utilizar regras de decisões mais simples para avaliar as alternativas

de produtos, levando menor quantidade de atributos em consideração na decisão (Engel,

Blackell e Miniard, 2000).

O tempo relativo a acontecimentos passados e futuros também influenciam o

comportamento de compra. Por exemplo, o consumidor pode levar em consideração na

decisão de compra o tempo desde a última compra, como no caso das despesas de

alimentação, que são geralmente maiores conforme o tempo decorrido da última refeição
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do consumidor, ou o tempo que falta para o dia de recebimento do seu salário (Engel,

Blackell e Miniard, 2000).

2.1.3.4.5. Compra na Internet

Segundo McGaughey e Mason (1998), os consumidores podem utilizar a Internet

como auxílio para suas decisões de compra. Portanto, as empresas devem disponibilizar

informações relevantes em suas homepages via hyperlinks para sites com informações de

fontes objetivas (grupos de consumidores, laboratórios independentes, agentes

governamentais). Como os consumidores freqüentemente se baseiam em informações boca-

a-boca para reduzir o risco percebido na compra, as empresas devem procurar

disponibilizar informações de consumidores satisfeitos. Também, devem oferecer a

possibilidade de experimentar produtos, como por exemplo, versões de software, capítulos

de livros e outros (McGaughey e Mason, 1998).

Conforme os autores, novas pesquisas são necessárias para investigar como a

Internet é utilizada nas decisões de compra. Tais pesquisas deveriam incluir, entre outras, as

questões: como a Internet pode ajudar as decisões de compra e incentivar consumidores a

comprar os produtos de uma empresa, como a Internet pode ser utilizada para reduzir o

risco percebido associado com a compra de um produto (McGaughey e Mason, 1998).

2.1.3.4.6. Tipos de Produto e Etapas da Decisão de Compra na Internet

A utilização da Internet no processo de decisão de compra do consumidor depende

muito das características dos produtos ou serviços que estão sendo comprados. Segundo

Peterson et al. (1997), os produtos podem ser classificados em duas dimensões:

• Bens de busca: podem ter suas características avaliadas objetivamente através de

informações disponíveis. Neste caso, a Internet pode desempenhar funções

significativas de comunicação e transação.
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• Bens de experiência: informações podem não ser suficientes e o consumidor pode

precisar experimentar o bem antes de comprar. Neste caso, a internet não consegue

substituir adequadamente um canal tradicional, que disponibiliza o bem para

experimentação.

Esta classificação, para Peterson et al. (1997), apesar de útil, não é a melhor. Por

isso os autores apresentam uma classificação de três dimensões que são mais relevantes

para o contexto da Internet: o custo e a freqüência de compra, a proposição de valor e o

grau de diferenciação.

• Custo e freqüência de compra: bens variam de baixo custo e baixa freqüência

até alto custo e alta freqüência. Em geral, quando a concretização da compra

exige entrega fisica, quanto mais freqüente a compra e menor o custo, menor a

probabilidade da adequação da Internet para a compra.

• Proposição de valor: bens vanam de tangíveis a fisico até intangíveis e

relacionados a serviços. Quando o bem for intangível, quanto maior a freqüência

de compra ou uso de um bem, maior a vantagem da Internet como meio de

transação.

• Grau de diferenciação: refere-se até que ponto um produto pode ser

diferenciado. Se o produto possui baixo grau de diferenciação, a Internet pode

favorecer uma intensa competição de preços.

Assim, segundo Peterson et al. (1997), conforme as características dos produtos que

desejam comprar, os consumidores adotarão um processo de compras que pode estar

baseado nas escolhas de: 1) focar uma categoria de produto ou serviço ou uma marca em

qualquer estágio do processo de aquisição de informação, 2) usar a Internet ou os canais

tradicionais para a aquisição de informação e 3) usar a Internet ou os canais tradicionais

para a transação final e aquisição do produto. A TABELA 2.1 ilustra a proposta de

classificação de produtos e as etapas de decisão proposta por Peterson et aI. (1997):
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TABELA 2.1 - Características de Produto e Etapas de Decisão

Custo e Proposição Grau de Etapas de decisão
freqüência de valor diferenciação

(exemplos: vinhos, refrigerantes, cigarros)
• Escolha de marca provável após busca no varejo

Alto • Pesquisa subseqüente de preços na Internet é
improvável

Tangível • Aquisição [mal provável no varejo
(exemplos: leite, ovos)

• Escolha de marca provável após busca no varejo
Baixo • Pesquisa subseqüente de preços na Internet é

improvável

Custo baixo • Aquisição [mal provável no varejo

e freqüência
(exemplos: jornais e revistas on-line)

• Escolha de marca provável após busca na
alta Internet

Alto • Pesquisa subseqüente de preços no varejo é
improvável

Intangível • Aquisição [mal provável na Internet
(exemplos: ações de empresas)

• Escolha de marca provável após busca na

Baixo
Internet

• Pesquisa subseqüente de preços no varejo é
improvável

• Aquisição [mal provável na Internet
(exemplos: aparelhos de som, carros)

• Escolha de marca provável após busca nos dois
Alto canais

• Pesquisa de preços provável nos dois canais

Tangível • Aquisição [mal em qualquer um dos dois canais
(exemplos: metais preciosos)

• Escolha de marca provável após busca nos dois
Baixo canais

Custo alto e • Pesquisa de preços provável nos dois canais

freqüência • Aquisição [mal em qualquer um dos dois canais
(exemplos: sofhNare)

baixa • Escolha de marca provável após busca nos dois
Alto canais

• Pesquisa de preços provável nos dois canais

Intangível • Aquisição [mal em qualquer um dos dois canais
(exemplos: financiamento e seguro de carros)

• Escolha de marca provável após busca nos dois
Baixo canais

• Pesquisa de preços provável nos dois canais

• Aquisição final em qualquer um dos dois canais

Fonte: Adaptado de PETERSON et aI. Exploring the implications ofthe internet for consumer marketing. Journal ofthe
Academy of Marketing Science. Greenvale, Fall, 1997.
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2.1.3.4.7. Fatores que Influenciam a Compra na Internet .

Com o objetivo de identificar os fatores que influenciam a propensão à compra pela

Internet, Liao e Cheung (2000) realizaram uma pesquisa junto a uma amostra de 312

usuários de Internet em Cingapura. Através da utilização de regressão logística, , Liao e

Cheung (2000) obtiveram os seguintes resultados:

• Segurança na transação: é um fator significante, exercendo um efeito negativo na

propensão à compra pela Internet. À medida que esse tipo de risco aumenta, mais

relutante o consumidor se toma para fornecer informações pela Internet.

• Preço praticado pelo varejista on-line: é um fator significante, exercendo um

efeito negativo na propensão à compra pela Internet. Ou seja, se o preço aumenta, a

propensão à compra diminui.

• Características do produto: é um fator significante, exercendo um efeito negativo

na propensão à compra pela Internet. A comercialização de bens que dependem

mais de outros sentidos do consumidor, além da visão, é mais dificil de ser realizada

pela Internet.

• Qualidade do varejista on-line: é um fator significante, exercendo um efeito

positivo na propensão à compra pela Internet. Assim, quanto maior a qualidade do

varejista percebida pelo consumidor, qualidade esta traduzida em conveniência,

eficiência do processo de compra, dedicação dos serviços pós-compra, maior a

propensão à compra pela Internet.

• Conhecimento de computadores e tecnologia de informação: é um fator

significante, exercendo um efeito positivo na propensão à compra pela Internet.

Quanto mais educado em tecnologia da informação for o consumidor, maior a

propensão à compra pela Internet.
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• Freqüência de acesso à Internet: é um fator significante, exercendo um efeito

positivo na propensão à compra pela Internet. Quanto maior a freqüência de

utilização da Internet pelo consumidor, maior a propensão à compra pela Internet.

• Velocidade da conexão de acesso à Internet: não é um fator significante, ou seja,

não influencia a propensão à compra pela Internet. Este resultado pode ter sido

influenciado pelo fato dos entrevistados terem adotado a banda larga de acesso

rápido à Internet, pouco antes do estudo, e ficados satisfeitos com a velocidade de

conexão que esta proporcionou.

Com a finalidade de identificar as variáveis que mais influenciam na compra pela

Internet, Bellman et aI. (1999) realizaram um estudo a partir de uma amostra de 10.180

participantes do painel de pesquisa denominado Wharton Virtual Test Market (WVTM),

iniciado em 1997. Neste painel, os entrevistados responderam a 62 perguntas sobre dados

demográficos, atitudes e preditores de compras pela Internet. Através de regressão logística,

Bellman et aI. (1999) chegaram aos seguintes resultados:

• Estilo de vida "plugado": a busca de informações pela Internet é o mais

importante preditor de compras pela Internet. O típico comprador on-line utiliza

a Internet há anos, recebe um grande número de e-mails por dia, utiliza a

Internet para trabalhar e para outras atividades, como ler notícias em casa,

procurar informações e comprar produtos e serviços.

• Quantidade de tempo livre: à medida que o número de horas trabalhadas dos

membros da casa aumenta, menos tempo é dedicado à busca de informações e

compra de produtos da forma tradicional, qual seja visitando lojas fisicas. Se os

dois cônjuges trabalham fora, mais são buscadas novas formas de encontrar

informações e comprar produtos de maneira mais rápida e conveniente.

Segundo Bellman et al. (1999), os dados demográficos sozinhos, não parecem

influenciar a compra pela Internet, mas parecem influenciar a questão do consumidor ser
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usuário da Internet em comparação com o resto da população americana. De maneira geral,

quanto maior a renda, o nível educacional e a idade do consumidor, maior a probabilidade

deste consumidor comprar pela Internet.

Ainda segundo Bellman et al. (1999), também a questão da segurança e da

privacidade dos dados na Internet não parece ser um bom previsor de compras pela

Internet. Apesar da privacidade e da segurança serem preocupações importantes para todos

os entrevistados do estudo, em nenhum caso essas preocupações afetaram a decisão de

compra pela Internet e não influenciaram significativamente a decisão de comprar pela

Internet.

Reconhecendo a importância da questão da segurança na Internet e com o objetivo

de investigar o relacionamento entre as variáveis risco, privacidade, experiência na Internet

e compras na Internet, Miyazaki e Fernandez (2001) realizaram uma pesquisa junto a 160

usuários de Internet residentes em uma grande cidade dos Estados Unidos. De maneira

geral, os resultados indicaram que:

• Uma maior experiência na utilização da Internet está relacionada com menores

riscos percebidos em relação às compras pela Internet, o que resulta em maiores

compras.

• A segurança das informações pessoais e financeiras foi a principal preocupação dos

respondentes (36% de menções) e a mais significativa como previsora do

relacionamento proposto.

• As questões de privacidade e potenciais comportamentos fraudulentos de varejistas

on-line não foram significativas como previsores da compra pela Internet.

• Usuários da Internet mais experientes se preocuparam menos com as questões de

segurança do sistema e com a possibilidade de fraude, mas se preocuparam mais

com as questões de privacidade dos dados.
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A fim de entender como os compradores que compram pela Internet diferem dos

compradores que não compram pela Internet, Donthu e Garcia (1999) realizaram uma

pesquisa por telefone junto a 790 compradores, buscando informações sobre suas

características demográficas, motivacionais e atitudinais. Os compradores foram divididos

em dois grupos: um grupo de compradores que já comprou pela Internet (n=122) e um

grupo de compradores que não comprou pela Internet (n=668). As diferenças foram

testadas através de testes T (testes Qui-quadrado para o caso de variáveis ordinais e

escalares) e os seguintes resultados foram obtidos:

• Os compradores pela Internet não diferem dos não-compradores em educação,

nem em gênero. No entanto, os compradores pela Internet têm maior idade e

renda do que os não-compradores. Enquanto os usuários da Internet em geral

são mais jovens, os compradores pela Internet, que têm maior poder de compra,

são mais velhos.

• Os compradores pela Internet buscam mais conveniência, são mais inovadores e

têm menos aversão ao risco que os não-compradores. Também, são mais

impulsivos e buscam mais variedade do que os não-compradores. No entanto, os

compradores pela Internet possuem menos consciência de preço e de marca do

que os não-compradores. Isso se deve, provavelmente, ao fato de pertencerem a

uma classe sócio-econômica mais elevada.

• Os compradores pela Internet passam mars tempo navegando na Internet,

possuem uma atitude mais positiva em relação à propaganda e ao marketing do

que os não-compradores, mas não diferem na atitude em relação às compras. Ou

seja, tanto compradores pela Internet, quanto não-compradores consideram a

atividade de comprar como uma forma de lazer prazerosa.

Com o objetivo de explorar como os fatores confiança no site, qualidade do site e

afeto positivo em relação ao site explicam a intenção de compra, Lynch et al. (2001)

realizaram uma pesquisa com 299 respondentes em 12 países (Brasil, inclusive),
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pesquisando a compra pela Internet em duas categorias de produto (cds e camisetas).

Através de regressão linear, os autores chegaram aos seguintes resultados:

• A confiança no site teve impacto positivo em 3 das 6 regressões estudadas (3

regiões x 2 produtos por região).

• O impacto da qualidade do site parece depender da categoria do produto

estudado. No caso dos produtos que demandam menos manuseio (cds,

livros, viagens, vídeos, ingressos) em todas as regiões estudadas, a qualidade

do site não explicou a intenção de compra mais do que a confiança no site e

o afeto positivo em relação ao site. No caso dos produtos que demandam

mais manuseio, a qualidade do site foi um preditor significativo.

• O afeto positivo em relação ao site teve impacto positivo em 3 das 6

regressões estudadas (3 regiões x 2 produtos por região).

Com a finalidade de criar uma escala de avaliação de atitude em relação ao site,

Chen e Wells (1999) pesquisaram 120 websites e, através de análise fatorial, identificaram

65 fatores que se correlacionaram significativamente com a avaliação total do website. A

seguir, através da análise de componentes principais, 11 fatores foram selecionados como

os mais importantes para explicar a avaliação do total do website. Os três primeiros fatores

juntos explicaram 54% da variância total. São eles:

• Entretenimento: definido por 6 adjetivos (divertido, excitante, legal, criativo,

entretecedor, flamejante).

• Informacional: Definido por 6 adjetivos (informativo, inteligente, educativo,

diligente, útil, proveitoso).

• Organizacional: Definido por 4 adjetivos (arrumado, cômodo, organizado,

agradável).
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2.1.3.5. Avaliação Pós-compra

Após a compra, geralmente, os consumidores avaliam se os resultados ocorreram

conforme as suas expectativas. Segundo Engel, Blackell e Miniard (2000, p. 178), quando

os resultados atenderem ou superarem as expectativas do consumidor, ocorrerá a satisfação.

Caso contrário, ocorrerá a insatisfação. Este modelo consiste no chamado Modelo de

Desconfinnação de Expectativa proposto por Oliver (1980) e será explicado a seguir.

2.1.3.5.1. Modelo de Desconfirmação de Expectativa

Tendo sido muito validado em pesquisas empíricas, o modelo de Oliver, citado por

(Engel, Blackell e Miniard, 2000), indica que a satisfação ou a insatisfação do consumidor

é o resultado da comparação das expectativas pré-compra com os resultados reais da

compra. Segundo o modelo, os consumidores iniciam uma compra com três tipos de

expectativas: desempenho equivalente, desempenho ideal e desempenho esperado.

• Desempenho equivalente: reflete o desempenho que alguém deve receber, dado os

recursos e esforços empenhados na comPr:.a;

• Desempenho ideal: reflete o nível ótimo esperado de desempenho;

• Desempenho esperado: o que o desempenho provavelmente será;

Após o produto ou serviço ser comprado e consumido, o consumidor faz um

julgamento com base numa avaliação objetiva do desempenho do produto e numa avaliação

subjetiva sobre as respostas afetivas do produto com um todo e todos os seus componentes.

O julgamento poderá resultar em três formas: desconfinnação positiva, confirmação

simples, ou desconfinnação negativa (Engel, Kollat e Blackell, 2000).

• Desconfirmação positiva: o desempenho é melhor do que o esperado

• Confirmação simples: o desempenho equivale às expectativas

• Desconfirmação negativa: o desempenho é pior do que o esperado
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A desconfinnação positiva gera a satisfação, ao passo que a desconfinnação

negativa gera a insatisfação. A confirmação simples gera uma resposta neutra, nem

positiva, nem negativa. O resultado do julgamento afetará diretamente as intenções de re-

compra do produto ou do serviço. Uma desconfirmação positiva poderá levar a uma re-

compra do produto, enquanto que uma desconfinnação negativa poderá levar o consumidor

a parar de comprar o produto ou a adotar um comportamento de reclamação (Engel,

Blackell e Miniard, 2000).

2.1.3.5.2. Resposta do Consumidor à Insatisfação

Em geral, a maioria dos consumidores insatisfeitos com a compra de um produto ou

serviço não reclama, nem busca reparação. Além disso, quando reclamam, o fazem mais

com outras pessoas do que com a empresa. Desta forma, a insatisfação pode ser

considerada uma variável preditora fraca do comportamento de reclamação. De acordo com

Engel, Blackell e Miniard (2000, p. 180), o comportamento de reclamação é influenciado

pelos seguintes fatores:

• valores culturais e atitudes pessoais dos consumidores;

• significância da compra, ou seja, a importância, o preço e a visibilidade social;

• conhecimento e experiência do consumidor, representados pelo número de compras

anteriores, número de reclamações anteriores e conhecimento do produto;

• dificuldade de buscar reparação, que envolve tempo, interrupção da rotina e custos;

• probabilidade de que a reclamação tenha resultados positivos.

2.1.3.5.3. Avaliação Pós-compra na Internet

De acordo com McGaughey e Mason (1998), os esforços de marketing baseados em

grande parte na comunicação com os clientes podem influenciar o comportamento pós-

compra e a satisfação dos consumidores. Como a Internet é uma ferramenta que permite

uma comunicação rápida, eficiente e relativamente barata, tanto em grande escala, quanto

um a um com os clientes, ela é muito útil para aumentar a satisfação pós-compra e obter

feedback dos clientes. Para tanto, as empresas podem disponibilizar hyperlinks e e-mails
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para serviços ao consumidor, hyperlinks para listas de soluções de problemas, dicas úteis de

consumidores experientes, grupos de discussão de clientes, avaliações de produtos

realizadas por outros clientes, testemunhos de clientes e outros. (McGaughey e Mason,

1998).

Segundo os autores, novas pesquisas são necessárias para investigar como a Internet

é utilizada na etapa de avaliação pós-compra. Tais pesquisas deveriam incluir, entre outras,

as questões: como as empresas podem utilizar a Internet para manter ou aumentar a

satisfação pós-compra, quais os beneficios na utilização da Internet para obter feedback de

clientes em pesquisas de satisfação, qual o potencial de usuários da Internet

experimentarem uma dissonância pós-compra (McGaughey e Mason, 1998).

Com o objetivo de identificar os determinantes da satisfação na Internet, ou seja, a

e-satisfação, Symanski e Hise (2000) realizaram uma pesquisa qualitativa que resultou na

proposição do modelo mostrado na FIGURA 2.7:

FIGURA 2.7 - Modelo do Conceito de E-Satisfação

Conveniência

• Oferta de produtos
• Informações de produtos

Desenho do site

Segurança financeira

Fonte: SZIMANSKI, D. M. e HISE, R. T. e-Satisfaction: na initiaI examination. JournaI ofRetailing, 2000.

A partir de uma segunda etapa de pesquisa, desta vez de caráter quantitativo,

realizada junto a uma amostra de 2.108 compradores on-line, Symanski e Hise (2000)

testaram a significância das variáveis do modelo através de regressão linear e obtiveram os

seguintes resultados:
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• Apresentaram significância estatística as variáveis: conveniência, desenho

do site, segurança financeira e informações de produtos;

• Não apresentou significância estatística a variável oferta de produtos;

Ou seja, conforme Symanski e Hise (2000), entre as variáveis que influenciam a

satisfação na Internet, a conveniência é o determinante de maior impacto. Em segundo

lugar, aparecem empatados o desenho do site e a segurança financeira. Por último, embora

estatisticamente significativo, porém exercendo menor influência, apareceu a variável

informações de produtos.
Reconhecendo a importância do desenho do site na satisfação do consumidor que

compra pela Internet, Dodson (2000) apresenta uma lista de itens que devem ser levados

em consideração na avaliação de um site para as três primeiras etapas do processo de

decisão de compra do consumidor:

• Busca de informações: facilidade de navegação do site, velocidade de

carregamento das páginas do site, eficiência das ferramentas de busca do site e

freqüência de atualização de informações de produtos e serviços.

• Avaliação de alternativas: facilidade de comparação de produtos, clareza,

suficiência e acurácia das informações disponíveis sobre os produtos, facilidade de

contatar representantes do setor de atendimento ao cliente, adequação das

informações sobre a disponibilidade dos produtos.

• Compra: segurança e privacidade da compra, velocidade da conclusão da compra,

opções de pagamento disponíveis, opções de entrega disponíveis, clareza das

instruções do processo de compra do site.
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2.2. A Internet e o Comércio Eletrônico

Ellsworth & Ellsworth (1997) definem a Internet como uma imensa rede formada

por redes de computadores e por computadores individuais interconectados por todo o

mundo através de linhas telefônicas, satélites e outros sistemas de comunicação.

Em 1992, com o surgimento da World Wide Web (www ou Web), a Internet tomou-se

mais fácil de usar. Sua tecnologia de interface gráfica permitiu a publicação e disseminação

de informações. Seu uso comercial possibilitou aos pequenos negócios alcançarem grandes

audiências. Também aumentou a acessibilidade de todos os tipos de negócio e tomou a

operação internacional tecnologicamente mais fácil (Trepper, 2000).

Segundo Ellsworth & Ellsworth (1997), a Web é uma vasta rede de documentos

interligados; um conjunto de protocolos que define como o sistema trabalha e como os

dados são transferidos; um conjunto de convenções; e um software que toma seu

funcionamento fácil. A Web utiliza técnicas de hipertexto e multimídia para tomar a

Internet fácil de ser utilizada e é composta por dois componentes básicos:

• Servidor - computador e software que armazena e distribui dados para outros

computadores através da Internet que solicita a informação.

• Browser - software que roda nos computadores dos usuários e que solicita a informação

do servidor da Web e a disponibiliza diretamente no arquivo de dados.

Desta maneira, para utilizar a Web, um indivíduo precisa de um computador com

um browser instalado, uma linha telefônica normal e uma placa de modem (dispositivo

que transforma dados em sons e vice-versa habilitando a comunicação entre os

computadores) instalados (Ellsworth & Ellsworth, 1997).

Atualmente, com o surgimento do acesso em banda larga, a conexão à Web também

pode ser realizada utilizando-se linha telefônica digital ou cabo. Para tanto, é necessário

que o indivíduo tenha um computador com processador de 133 MH, no mínimo 16 MB de

memória RAM, software Windows 98, placa de rede e modem apropriado à tecnologia

instalado (Revista da Web, ago/2000).

Os termos Internet shopping, on-line shopping, compra fora da loja, shopping

virtual, cyber shopping e e-commerce vêm sendo utilizados para definir comércio
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eletrônico. Generalizando, todos eles envolvem compras que ocorrem na Internet

(Markham, 1998).

Além desta, existem várias outras definições para comércio eletrônico:

• qualquer negócio transacionado eletronicamente, onde as transações ocorrem entre

dois parceiros de negócio ou entre um negócio e seus clientes (Cameron,1997);

• sistema que compreende, além das transações de compras e vendas de produtos e

serviços diretamente com o consumidor, as atividades de apoio às vendas (Kosiur,

1.997);

• compra e venda de informações, produtos e serviços através de redes de

computadores (Kalakota e Whinston,1997);

• processo de compra e venda ou troca de produtos, serviços e informações por meio

de uma rede de computadores que inclui a Internet (Turban et aI, 2000).

• fazer negócios eletronicamente em todos os aspectos, ou seja, englobando as

atividades de propaganda e marketing, vendas, pedidos, manufaturas, distribuição,

serviços ao cliente, suporte pós-vendas, reposição de estoques, gerenciamento do

ciclo de vida dos clientes e dos produtos (Seybold, 2000).

De acordo com Kalakota e Whinston (1997) citados em Turban et aI. (2000), o

comércio eletrônico pode ser defmido conforme as perspectivas:

a) De comunicações - é a entrega de informação, produtos/serviços, ou pagamentos via

linha telefônica, rede de computadores ou qualquer outro meio eletrônico;

b) De processos de negócio - é a aplicação da tecnologia para a automatização das

transações de negócio e do fluxo de trabalho;
c) De serviços - é uma ferramenta que atende o desejo das empresas, consumidores e

gerentes para cortar custos de serviço, enquanto melhora a qualidade dos produtos e

aumenta a rapidez de entrega dos serviços;
d) On-line - oferece a capacidade de comprar e vender produtos e informações pela Internet

e outros serviços on-line.
Albertin (2001, p.16) apresenta o modelo de comércio eletrônico na perspectiva

integrada (FIGURA 2.8), proposto por Bloch, Pigneur e Segev (1996), que estende a

definição inicial de "compra e venda de informações, produtos e serviços por meio de uma

rede de computadores", para qualquer tipo de transação que utilize uma infra-estrutura
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digital, o que inclui o uso da Internet para fornecer informações aos clientes como uma

ferramenta de marketing, um canal de vendas e uma linha de suporte e, como a utilizam

alguns bancos, para a troca de dados financeiros.

FIGURA 2.8 - Modelo de Comércio Eletrônico na Perspectiva Integrada

Identificar Localizar Localizar EJ Utilizar,

Comprador: necessidade fonte fonte manter e
dispor

Troca: 1~ 1 infotação dinhlirO infOnnrão

merc onas

Combinar, Localizar Combinar Preencher Suporte a
prover clientes termos pedido cliente

Vendedor:

Fluxo do processo
Fonte: ALBERTIN, Alberto L. Comércio Eletrônico - Modelo, Aspectos e Contribuições de sua Aplicação. 3.

ed. São Paulo: Atlas, 2001.

o conceito de comércio eletrônico proposto acima por Albertin (2000), é o que foi

adotado para fins desta dissertação, uma vez que, está propriamente definido e de acordo

com as perspectivas de marketing que orientaram a pesquisa.

Para Kotler (1998), os serviços on-line tomaram-se populares por causa dos

benefícios decorrentes da conveniência (os consumidores podem adquirir produtos 24 horas

por dia, não importando onde estejam), da .informação (os consumidores podem fazer

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

vendedores e a fatores emocionais (os consumidores podem contornar a persuasão de

vendedores ou evitar a influência de fatores emocionais).

Turban et al. (2000) apresentam os beneficios do comércio eletrônico para os

consumidores:
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• permite que os consumidores comprem ou realizem outras transações 24 h por dia,

durante todo o ano, de quase qualquer lugar;

• oferece mais opções de escolha ao consumidor, que pode selecionar de mais

vendedores e de mais produtos;

• permite que o consumidor ache produtos e serviços mais baratos através de rápidas

comparações;

• em caso de produto digitalizado, pode ser entregue mais rapidamente;

• os consumidores podem receber' informações relevantes e detalhadas sobre os

produtos e serviços em segundos, ao invés de dias ou semanas;

• possibilita a participação em leilões virtuais;

• toma possível que o consumidor interaja com outros consumidores para trocar

idéias e experiências em uma comunidade virtual;

• facilita a competição, resultando descontos adicionais;

Além dos beneficios aos consumidores, o comércio eletrônico oferece beneficios

também às empresas. Segundo Kousiur (1997), o comércio eletrônico permite às empresas

abrirem um novo mercado possibilitando atingir clientes novos, mas também toma mais

fácil fazer negócios com a base de clientes atuais. Quanto mais as informações forem

digitalizadas, melhor a empresa pode focar nas necessidades dos clientes, possibilitando

oportunidades como; monitorar a satisfação dos clientes, solicitar mais feedback dos

clientes e oferecer-lhes soluções personalizadas.
Para Janal (2000), os beneficios do comércio eletrônico para as empresas são os

seguintes:

• Ganham um canal de distribuição adicional para os seus produtos;

• Compradores on-line tendem a ter mais recursos do que o comprador médio;

• Podem fazer um acompanhamento dos melhores clientes e alertá-los sobre

vendas e promoções especiais;

• Podem construir um relacionamento com os clientes através da venda on-line,

suporte e serviço;
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• A plataforma flexível da Internet e dos serviços on-line comerciais oferece a

chance de construir um relacionamento através da publicação de quantidades

ilimitadas de informações para os clientes absorverem-nas no seu próprio ritmo.

Ellsworth & Ellsworth (1997) apresentam alguns beneficios da utilização da

Internet para as atividades de marketing e vendas:

• catálogos virtuais coloridos em formato de texto, com fotos, facilmente

atualizáveis;

• Pedidos e ordens de compra pela tela do computador;

• Distribuição mundial de produtos e outros anúncios, sem custos de impressão e

postagem;

• Feedback de clientes, compras, pesquisas, com dados coletados em arquivos

para pronta utilização.

A Internet está experimentando um crescimento muito expressivo em termos de

número de usuários, número de computadores e número de redes conectadas. Entretanto,

existem dificuldades para determinar esses números com exatidão. Por volta do ano de

1996, estimava-se a existência de cerca de 30 a 60 milhões de pessoas em todo o mundo

com algum tipo de conectividade na Internet (Ellsworth & Ellsworth, 1997; Janal, 1995;

Kosiur, 1997).

Acompanhando o crescimento da Internet, cresceu também o comércio eletrônico.

Trepper (2000) apresentou a pesquisa realizada pela Ernest & Young, que em outubro e

novembro de 1999 entrevistou consumidores e varejistas em seis países que utilizavam a

Internet como canal de vendas. Mais de 3.000 consumidores foram pesquisados on-line,

dos quais 1.200 domiciliados nos Estados Unidos. De 1998 para 1999, a pesquisa indicou

um forte crescimento do consumo on-line por consumidores finais e entre esses, compras

maiores e mais freqüentes pela Internet.

Segundo a pesquisa, nos Estados Unidos 34% dos consumidores estavam on-Iine e

17% destes se tomaram compradores on-line, O número de compras também aumentou

significativamente entre novembro de 1998 e novembro de 1999: 39% dos internautas

compradores americanos fizeram 10 ou mais compras. A porcentagem de varejistas e

fabricantes vendendo ou planejando vender através da Internet também apresentou

aumentos. A porcentagem de varejistas americanos que utilizavam a Internet como canal de
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compras passou de 39% em novembro de 1998 para 69% em 1999. E a porcentagem dos

varejistas que ainda não vendiam, mas que pretendiam começar a vender pela Internet

estava em 31%.

Estudos indicam que o Brasil também vem acompanhando esta tendência de

crescimento. De acordo com a pesquisa Internet POP realizada pelo IBOPE (dez/2000),

cerca de 15% dos internautas das nove principais regiões brasileiras fez compras pela

Internet no ano 2000. Em números absolutos isto representava quase um milhão de

compradores on-line, No entanto, a pesquisa apontou, naquele ano, que 63% dos

internautas que ainda não haviam comprado pela rede, não pretendiam fazer compras on-

line nos próximos três meses.

A pesquisa mostrou ainda que, refletindo o perfil da maioria dos usuários da

Internet, a maior parte dos compradores on-line era homem e pertencia às classes A e B:

60% e 90%, respectivamente. Os internautas que mais faziam compras pela rede tinham

entre 30 e 49 anos. Nesta faixa etária, 24% dos usuários já haviam comprado pela rede. Em

relação aos provedores de acesso, a pesquisa apontou que o IG, provedor de acesso

gratuito, continuava liderando o ranking dos mais utilizados, seguido do UOL. A distância

entre os dois provedores era de 7%. Uma diferença interessante entre os dois provedores foi

a quantidade de internautas que já tinham feito compras pela Internet. Enquanto 18% dos

usuários do IG afirmavam já ter comprado pela rede, no UOL esta porcentagem subiu para

28%.

A pesquisa trouxe também algumas informações sobre o uso- de e-mails. Em 2000,

mais de um terço das pessoas que acessavam a Internet não tinham um endereço de e-mail.

O envio de mensagens entre aquelas que usavam o correio eletrônico também era baixo.

Quase a metade - 45% - enviava de uma a cinco mensagens por semana.

Nesta seção, apresentamos uma evolução dos conceitos de comércio eletrônico e

apontamos a opção por adotar aquela proposta por Albertin (2000), porque é a mais

adequada à orientação de marketing proposta nesta dissertação.

Apresentamos, também, os beneficios do comércio eletrônico para as empresas, os

consumidores e as atividades de marketing. Esses beneficios, além de explicarem em parte

a crescente popularização do comércio eletrônico, contribuem para fornecer indícios de

motivos que levam os consumidores a comprar pela Internet ou a adotar algum tipo
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específico de comportamento em relação à utilização da Internet no processo de compra de

livros.

Por fim, as pesquisas apresentadas ao final da seção chamam a atenção para a

tendência de crescimento do comércio eletrônico no mundo e no Brasil, evidenciando a

crescente utilização da Internet pelos consumidores e seu caráter irreversível como canal de

marketing adicional. Além disso, os dados apontados pelas pesquisas fornecem importantes

indícios sobre variáveis demográficas e comportamentais a respeito de perfis de usuários da

Internet.

2.3. A Internet como Canal de Marketing Direto

Segundo Kotler (1998), a maioria dos fabricantes trabalha com intermediários para

colocar seus produtos no mercado. Eles constituem o canal de marketing, também chamado

de canal comercial ou canal de distribuição.

Existem muitas definições para o conceito de canal de marketing, dependendo da

perspectiva em que é utilizado: por fabricantes, atacadistas, varejistas ou consumidores.

Rosenbloom (1999) define canais de marketing como "o contato entre organizações

externas que gerencia a operação para atingir os objetivos de distribuição." (p.9)

Corroborando a definição anterior, Bowersox e seus colegas (1987) definem canais de

marketing como "um sistema de relacionamentos que existe entre as instituições envolvidas

no processo de compra e venda." (p.l).

Conforme visto acima, ambos os conceitos são definidos a partir da noção do

contato entre organizações para fins comerciais. Stern et al. (1996) ampliam o conceito de

canais de marketing definindo-os como sendo o conjunto das organizações

interdependentes que fazem parte do processo de disponibilizar produtos e serviços para o

consumo. Não apenas são responsáveis por satisfazer a demanda disponibilizando produtos

e serviços no lugar, na quantidade, na qualidade e no preço certos, mas também estimulam

essa demanda via atividades promocionais. Desta forma, devem ser vistos como uma rede

organizada que cria valor para os usuários finais através da geração das utilidades de forma,

posse, tempo e lugar.
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Ainda segundo o autor, os canais de marketing evoluem ao longo do tempo em

resposta às mudanças do ambiente para continuar atendendo às necessidades dos

consumidores. A interdependência e o inter-relacionamento entre os membros dos canais

conferem a estes a possibilidade de serem entendidos como um sistema aberto, que leva

seus membros a se adaptarem às mudanças contínuas do ambiente alterando toda a

organização do canal. A evolução dos sistemas dos canais é uma constante adaptação das

organizações às forças econômicas, tecnológicas, sociais e políticas que atuam dentro dos

canais e no ambiente externo (Stern et al., 1996).

A partir do exposto acima, verifica-se que as organizações interdependentes que

participam dos canais costituem-se, então, nos membros dos canais. Parente (2000:23)

classifica os membros dos canais de marketing em:

a) Instituições de marketing primárias: membros que efetivamente participam do

canal e que tomam posse das mercadorias que se movem ao longo do canal.

Incluem fabricantes, atacadistas, varejistas e consumidores.

b) Instituições de marketing auxiliares: exercem o papel de facilitadores, ajudando

os membros do canal a desempenhar as tarefas de distribuição. Incluem

empresas de transporte, armazenagem, seguradoras, financiadoras, agências de

propaganda, empresas de pesquisa de marketing.

Em geral, os atacadistas são os responsáveis pela venda de bens e serviços para

empresas que os compram para revender ou utilizar em seu processo de fabricação. Para

Stern et al. (1996), a venda por atacado pode ser definida como "compras para a revenda ou

para o uso comercial, industrial ou institucional". (p.50) Já, a definição de atacado

desenvolvida pelo US Bureau of lhe Census (Bowersox et aI.,1987, p.44) é a seguinte:

"todos os estabelecimentos ou negócios envolvidos em vender mercadorias para varejistas;

para usuários industriais, comerciais, institucionais ou profissionais; ou para outros

atacadistas; ou agindo como agentes de compra ou venda de mercadorias para essas pessoas

ou empresas."
Enquanto o atacado vende produtos e serviços para intermediários, o varejo inclui

toda as atividades que envolvam a venda diretamente para os consumidores finais. Ou seja,

conforme afirmam Stern e seus colegas (1996), o varejo consiste nas "atividades envolvidas

na venda de mercadorias e serviços aos usuários finais para consumo pessoal". (p.50)
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Complementando a definição anterior, Bowersox et aI. (1987:44), além da venda,

incluem no conceito o oferecimento de serviços aos clientes, apresentando como definição

de varejo aquela desenvolvida pelo US Bureau ofthe Census: "Todos os estabelecimentos

envolvidos em vender mercadorias para o consumo pessoal ou doméstico e oferecer

serviços relacionados à venda dessas mercadorias."

A partir do conceito exposto acima, Kotler (1998) complementa-o introduzindo a

noção de volume de vendas. Segundo o autor, a loja de varejo pode ser qualquer empresa

que tenha um volume de vendas decorrente do fornecimento por unidade ou pequenos lotes.

Desta maneira, qualquer empresa que pratique esse tipo de vendas está atuando na

área de varejo. Rosenbloom (1999) classifica os varejistas em dois tipos:

a) Varejo com lojas: pequenos varejistas, varejistas especializados, lojas de

departamento, lojas de desconto, varejistas globais, nacionais, regionais,

locais e muitos outros.

b) Varejo sem lojas: varejistas que atuam na venda por catálogo, venda

direta em casa, venda pela TV, internet.

Detalhando o segundo tipo de varejista, Kotler (1998), classifica o varejo sem lojas

em quatro categorias:

a) Venda Direta: inclui a venda um a um, a venda em reuniões domiciliares e

o marketing de multinível (rede);

b) Marketing Direto: inclui o telemarketing, a venda pela TV e a compra

eletrônica;

c) Venda Automática: venda de produtos de conveniência, tais como

cigarros, refrigerantes, chocolates, jornais e bebidas através de máquinas

automáticas localizadas em locais de grande circulação de pessoas;

d) Serviço de Compra: varejista sem loja que atende a consumidores

específicos associados ao serviço de compra, geralmente funcionários de

escolas, hospitais, sindicatos e órgãos governamentais.

Conforme Lewinson, citado por Parente (2000:35), o marketing direto pode ser

definido como um sistema de marketing interativo entre vendedor e consumidor que utiliza

um ou mais veículos de comunicação para produzir um contato com o cliente ou conseguir
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um pedido de compra. O varejista apresenta suas ofertas através de catálogos, malas diretas,

revistas, jornais, rádio, televisão ou computador e os consumidores efetuam seus pedidos

pelo correio, telefone ou computador.

As vendas geradas pelos canais de marketing direto vêm crescendo rapidamente em

resposta à realidade do marketing dos anos 90. A desintegração do mercado de massa

resultando em nichos com preferências distintas, os custos elevados relacionados ao tráfego

(estacionamento, congestionamentos), as filas nos caixas e a falta de tempo das pessoas têm

incentivado a compra diretamente pela residência (Kotler, 1998).

No Brasil, o desenvolvimento do marketing direto permaneceu inibido devido às

dificuldades em se confeccionarem catálogos com a definição de preços durante os

períodos inflacionários que caracterizaram a economia nas últimas décadas do século XX.

No entanto, como apontava Parente em 2000, pode-se esperar um crescimento de longo

prazo para o marketing direto também no Brasil (Parente, 2000).

Segundo Porto, citada por Parente (2000), o varejo eletrônico é um sistema de

varejo que oferece produtos e serviços aos consumidores finais, possibilitando-os efetuar a

compra e completar a transação através de um sistema eletrônico interativo, a Internet. A

comercialização de produtos e serviços pela Internet faz parte da evolução tecnológica do

marketing direto, que, por sua vez, é uma das modalidades do varejo sem lojas, conforme

ilustrado na FIGURA 2.9:

FIGURA 2.9 - Internet como Canal de Marketing Direto

Fabricante
Marketing direto

Atacadista
Serviço de compra
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Fonte: Adaptado de PORTO, Roseli M. Utilização da Internet como Canal de Marketing: um estudo exploratório no
Brasil e na França. São Paulo: FGVlEscola de Administração de Empresas de São Paulo, 1999, p. 60
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Nesta seção, apresentamos o conceito de canais de marketing, a classificação dos

membros dos canais, diferenciamos atacadistas de varejistas, detalhamos o conceito de

varejista e apresentamos a classificação dos varejistas até chegar no conceito de marketing

direto. Esta seção contribui, fundamentalmente, para situar a Internet como um canal de

marketing direto do varejo sem lojas.

2.4. O Mercado de Livros no Brasil

Esta seção está dividida em duas partes. Na primeira parte, apresentaremos um

panorama do mercado de livros no Brasil através de alguns dados gerais de mercado, tais

como: número de livrarias, volume de produção de livros, faturamento, número de

exemplares vendidos, etc. Na segunda parte, apresentaremos alguns dados relacionados

com o perfil de consumidores on-line de livros no Brasil.

2.4.1. Dados Gerais do Mercado Livreiro

Ao longo dos anos 90, o mercado de livros no Brasil foi crescendo

progressivamente. De 1990 até 1996, faturamento do mercado editorial brasileiro aumentou

de US$ 901 milhões para US$ 1,86 bilhão e os exemplares produzidos cresceram de 22

milhões para 41 milhões, garantindo a primeira posição para o Brasil no ranking do

mercado na América Latina. No entanto, em comparação com o mercado Europeu, estes

números eram insignificantes. A indústria brasileira do livro (sem contar as vendas para o

governo) faturou US$ 1,6 bilhão em 1996, enquanto que, apenas a editora francesa

Hachette, faturou US$ 1,2 bilhão no mesmo período (Rumos do Desenvolvimento,

Jull1997).
Atualmente, segundo o Anuário Editorial Brasileiro (2000/2001), fazem parte do

mercado editorial brasileiro, diversas editoras de revistas, editoras de livros, distribuidoras,

livrarias, gráficas, empresas de tecnologia de impressão e de papéis, além de doze entidades

representativas: Associação Nacional de Editores de Revistas (ANER), Associação

Nacional dos Editores de Publicações Técnicas (ANATEC), Câmara Brasileira do Livro

(CBL), Associação Brasileira de Editores de Livros (ABRELIVROS), Associação dos
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Editores do Livro Espírita (ADELER), Associação Brasileira de Editoras Universitárias

(ABEU), Associação Brasileira de Difusão do Livro (ABDL), Associação Brasileira de

Editores Cristãos (ABEC), União Brasileira de Escritores (UBE), Associação Nacional de

Livrarias (ANL), Associação Brasileira das Indústrias Gráficas (ABIGRAF), Associação

Brasileira de Tecnologia Gráfica (ABTG).

De acordo com a pesquisa realizada pelo Editorial Cone Sul (capturada do site

www.universoeditorial.com.br em 07/05/2001), o número de livrarias distribuídas por

segmentos existentes atualmente no Brasil pode ser visto no QUADRO 2.3:

QUADRO 2.3 - Número de Livrarias por Segmentos

Sezmentos Número
Cultural 29
Didáticas 345
Esotéricas Auto-aiuda 26
Gerais 716
Jurídicas 115
Religiosas 207
Técnicas 188
Universitárias 73
Total 1699

Fonte: Adaptado do Editorial Cone Sul, 2001

Através do quadro acima, podemos verificar a variedade de segmentos de livrarias

atualmente existentes no Brasil, evidenciar que o maior segmento em quantidade de

livrarias é o segmento denominado Gerais, e que o segundo maior segmento em número de

livrarias é o de livrarias Didáticas. A seguir, explicitamos as bases dessa segmentação.

Segundo o Editorial Cone Sul (2001), as livrarias foram segmentadas conforme sua

principal fonte de renda, no caso das livrarias culturais foi observado um conjunto de livros

das áreas de literatura, poesia e artes, bem como a sua relação com algum foco de cultura

como cinema, teatro, galeria, museu, etc. Para as livrarias didáticas foi observado o critério

de no mínimo 50% da receita representado pela venda de livros, sendo os outros 50% da

receita representados por papelaria e outros produtos, com este critério ficaram excluídas

http://www.universoeditorial.com.br
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deste estudo a maioria das papelarias que comercializam livros apenas em época escolar

mediante pedido.

No caso de esotérico e auto-ajuda o critério é o mesmo de Didáticas. Por isso muitas

lojas de produtos naturais e místicos ficaram de fora. As livrarias Gerais são todas aquelas

cuja receita seja dividida por mais de três segmentos editoriais. Jurídicas foram

consideradas exclusivamente voltadas a este segmento. Foram consideradas livrarias

religiosas no referido estudo, apenas aquelas com porta para a rua (não as instaladas dentro

de centros espíritas, paróquias ou igrejas evangélicas). Ainda segundo o estudo, Técnicas

são livrarias especializadas em alguma área do conhecimento, como psicologia, filosofia,

medicina etc, e também as livrarias estrangeiras. Por fim, Universitárias são livrarias

localizadas geograficamente dentro ou ao redor de escolas de ensino superior vinculadas ou

não às editoras universitárias (Editorial Cone Sul, 2001).

Apesar de ser uma indústria em crescimento, ainda existem poucas publicações que

informem dados consolidados sobre o mercado de livros no Brasil. Desta maneira, o

Anuário Editorial Brasileiro de 2000/2001 parece ser uma das publicações mais completas

e organizadas atualmente disponível sobre o mercado editorial no Brasil. A seguir,

apresentaremos um panorama do mercado brasileiro de livros com base nesta publicação.

Segundo o Anuário Editorial Brasileiro (2000/2001), o mercado editorial de livros

pode ser dividido em quatro segmentos tradicionais: Didáticos, Obras Gerais, Religiosos e

Científicos, técnicos e profissionais. Podemos ver a distribuição da produção de cada setor

em 1999 no QUADRO 2.4, apresentado a seguir:

QUADR02.4 - Distribuição da Produção por Segmento Editorial (1999)

Distribuição da Produção por Segmento Editorial (1999)

Didáticos 61%

Obras Gerais 21%

Religiosos 11%

Científicos, técnicos e profissionais 7%
..Fonte: Adaptado do Anuano Editorial Brasileiro de 2000/2001.
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Conforme o editorial do Anuário Editorial Brasileiro (2000/2001), o ano de 1999 foi

marcado por uma queda brutal na venda de livros que afetou todos os subsetores, mas,

principalmente, as editoras pequenas e médias e os livreiros independentes. Uma das

principais causas para essa queda foi a substancial redução de investimentos na compra de

livros didáticos realizada pelo Governo Federal. Podemos ver a queda na variação

percentual do faturamento e do número de exemplares vendidos por subsetor, de 1998 para

1999, no QUADRO 2.5 a seguir:

QUADRO 2.5 - Variação Percentual do Faturamento e
do Número de Exemplares Vendidos

Sub setor Editorial Faturamento (R$) Exemplares Vendidos

1998 1999 Var(%) 1998 1999 Var(%)

Didáticos 869.291.973 681.821.717 -22 144.490.241 98.200.683 -32

Obras Gerais 444.779.017 376.366.835 -15 71.317.369 62.737.932 -12

Religiosos 167.679.466 147.098.200 -10 59.123.165 45.176.985 -24

Científicos, técnicos e 436.452.191 367.823.959 -16 21.403.866 19.403.417 -9

.profissionais
Subtotal 1.913.202.647 1.573.110.711 -18 296.334.641 225.519.017 -24

FNDE-PNLDIPNBE 378.470.150 244.715.628 -35 114.000.000 64.160.529 -44

Total Geral 2.291.672.798 1.817.826.339 -21 410.334.641 289.679.546 -29
.. . .

Fonte: Adaptado do Anuano Editorial Brasileiro de 2000/2001.

A retração no mercado editorial deveu-se, principalmente, à situação econômica do

país. A crise cambial afetou as editoras, levando-as a fazerem cortes em investimentos e

projetos para enfrentar a retração do consumo, particularmente do segmento chave do

público leitor, a classe média. Na tentativa de superar a crise, algumas empresas do setor

procuraram diversificar produtos, reduzir a tiragem média, melhorar a qualidade na

finalização e no acabamento dos livros, racionalizar a produção, adotar estratégias de

marketing diferenciadas e procuraram por novos pontos de vendas (Anuário Editorial

Brasileiro, 2000/2001).
Apesar de ter sido o menor setor, o segmento de livros científicos, técnicos e

profissionais foi o único que teve uma variação percentual positiva em termos de número

de títulos publicados e de exemplares produzidos. Este resultado pode ter sido causado

pelos seguintes fatores: a diversificação da linha editorial que tem caracterizado essa área, a
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necessidade de atender às demandas do Ministério da Educação (por exemplo, a renovação

de bibliotecas, exigida pelo "Provão"), o surgimento de novas coleções e formatos que

atraíram um novo público e o interesse do consumidor por um aprofundamento do

conhecimento de retomo prático, que o auxilie no mercado de trabalho. Podemos ver a

variação percentual do número de títulos publicados e de exemplares produzidos por

subsetor, de 1998 para 1999, no QUADRO 2.6 abaixo:

QUADRO 2.6 - Variação Percentual do Número
de Títulos Publicados e de Exemplares Produzidos

Subsetor Editorial Títulos Publicados Exemplares Produzidos

1998 1999 Var(%) 1998 1999 Var(%)

Didáticos 19.229 14.861 -23 243.669.526 180.339.740 -26

Obras Gerais 14.266 11.737 -18 73.928.573 65.879.091 -11

Religiosos 5.591 5.445 -3 32.522.007 28.380.661 -13

Científicos, técnicos e profissionais 10.590 11.654 10 369.186.474 20.842.864 9

Total 49.746 43.697 -12 719.306.580 295.442.356 -20
, .

Fonte: Adaptado do Anuano Editorial Brasileiro de 2000/2001.

Em relação ao setor de livros Religiosos, a queda no número de exemplares

vendidos deu-se, em grande parte, por dificuldades de distribuição. Quase 80% da produção

deste segmento foi distribuída por uma rede de pontos-de-venda identificada com o próprio

nicho, embora algumas editoras tenham começado investir na busca de pontos de vendas

alternativos e de maior visibilidade nas prateleiras das livrarias tradicionais. A redução do

número de exemplares vendidos no setor de Obras Gerais deveu-se à cultura do "Best

Seller", que faz com que muitas editoras disponibilizem grandes tiragens de poucos títulos,

e às estratégias adotadas por muitas editoras, que buscaram diversificar seus pontos-de-

venda levando seus livros às papelarias, lojas de conveniência, supermercados, etc.

(Anuário Editorial Brasileiro, 200012001).

O subsetor de livros didáticos foi o que teve a queda mais acentuada nas variações

de 1998 para 1999, em termos de títulos publicados, exemplares produzidos, faturamento e

exemplares vendidos, pois tem no governo brasileiro o seu principal comprador. O governo

reduziu a compra de livros didáticos de R$ 110 milhões em 1998 para R$ 60 milhões em

1999. Além disso, contribuíram para essa queda geral os pais e as escolas, que procuraram
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reduzir os gastos com os livros aumentando a utilização de cópias, a montagem de apostilas

e o reaproveitamento de livros.

Segundo o Anuário Editorial Brasileiro (2000/2001), o número de abertura de novas

livrarias de 1998 para 1999 foi inferior aos registrados em 1997. A média de crescimento

atual é de cerca de 56 novas livrarias por ano, sendo que destas, 50% são vinculadas às

grandes redes de livrarias. O restante é distribuído por livrarias segmentadas, que oferecem

atendimento personalizado e atendem a demanda específica de diferentes nichos. No

entanto, a tendência do fechamento de livrarias continua evidente. O número de livrarias

que fecha é igualou maior ao número de livrarias que abre. Desde 1997, a maior parte das

livrarias que fecha são as médias que adotam um modelo generalizado, um estilo padrão no

atendimento e no layout das lojas.

As livrarias continuam sendo o principal canal de distribuição de livros, no entanto,

a venda pela Internet é vista como irreversível, além de constituir uma nova opção e um

canal complementar para as livrarias do mercado. As lojas virtuais oferecem um catálogo

maior de títulos, os quais não precisam estar fisicamente em estoque. Entre as livrarias que

têm investido no comércio eletrônico de livros no Brasil, podemos citar: Cultura, Saraiva,

Siciliano, FNAC, Arte Pau-Brasil e o site Submarino.

Um dos grandes inibidores do comércio eletrônico de livros identificado pela

pesquisa realizada pelo Anuário Editorial, era o envio do produto, pois o Sedex era muito

caro e a encomenda demorava muito para chegar. Todavia, como é ressaltado na pesquisa,

acompanhando a tendência do aumento do comércio eletrônico, os Correios lançaram no

mês de maio de 1999, o Sedex Livro: um serviço com tarifas diferenciadas, que oferece

preços até 200% menores que os praticados nas tarifas normais. Tais mudanças

possibilitaram que os editores dinamizassem suas vendas diretas ao leitor e que os livreiros

expandissem suas bases geográficas de atuação atendendo leitores em todo o país (Anuário

Editorial Brasileiro, 2000/2001).
A segmentação das livrarias e a informatização têm sido uma tendência observada

tanto para os livreiros independentes, como para as grandes redes de livrarias. Atualmente,

cerca de 55% das livrarias possuem algum grau de informatização, compreendendo desde

os sistemas de buscas internas até os serviços via e-mails para os clientes (Anuário Editorial

Brasileiro, 2000/2001).



72

A partir das informações expostas nesta seção, podemos verificar que, apesar da

retração do mercado de livros observada de 1998 para 1999, as livrarias continuam

investindo na informatização. Essa tendência, juntamente com a criação do Sedex Livro

pelos Correios, parece sinalizar que a Internet passará a ser uma opção de canal cada vez

mais utilizada para a venda de livros.

2.4.2. Dados do Consumidor On-Iine de Livros

Em relação ao perfil do consumidor on-line de livros no Brasil, Dos Anjos (1999),

realizou uma pesquisa exploratória com três livrarias brasileiras que, além de lojas fisicas,

possuem sites para vendas de livros on-line: a Livraria Cultura, a Saraiva e a Siciliano.

Entre os objetivos de seu estudo, constava o de identificar o perfil dos consumidores destas

livrarias. A partir daí, algumas informações interessantes merecem ser mencionadas.

Segundo Dos Anjos (1999), a Livraria Cultura realizou uma pesquisa com seus

consumidores on-line em 1997 e identificou que os clientes que mais compraram pela

Internet eram, na sua maioria, homens (82%), com idades entre 15 e 35 anos (64%),

moradores da região sudeste do país (49%) e pertencentes às classes sociais A e B. Em

relação ao comportamento de consumo, segundo uma média de janeiro a outubro de 1998,

seus clientes compraram mais livros do tipo genérico, no valor médio de R$ 60,00, na

quantidade média de 2 a 3 livros por compra e apresentaram uma freqüência de consumo

mensal. Por experiência e observação, a Livraria Cultura também apresentou algumas

características que diferenciavam seus consumidores da loja virtual de seus consumidores

das lojas físicas: mais ansioso, inseguro, valente, exigente e crítico (Dos Anjos, 1999).

Ainda segundo Dos Anjos (1999), a Livraria Saraiva não teria realizado nenhuma

pesquisa estruturada com seus consumidores on-line, mas descreveu-os para esse

pesquisador como sendo um cliente de elite, exigente, com bom poder aquisitivo e alto grau

de instrução. A livraria não disponibilizou nenhuma informação sobre o perfil de compra de

livros de seus clientes e não desenvolveu nenhum mecanismo regular de pesquisa on-line, a

não ser uma "central de recomendações" para recolher sugestões e reclamações.
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Conforme Dos Anjos (1999), a Livraria Siciliano realizava naquela época pesquisas

por e-mail regularmente para conhecer as características e os hábitos de consumo de seus

consumidores on-line, os quais considerava que fossem diferentes dos consumidores de

lojas físicas. Para a livraria, o consumidor on-line era mais decidido e mais exigente em

relação à qualidade de atendimento, ao prazo de entrega, à qualidade do produto, buscava

vantagens adicionais através de brindes, descontos, etc. Por outro lado, a maioria dos

consumidores on-line (55%) que já havia comprado pelo site, havia retomado para comprar

novamente.
No que se refere ao perfil do comportamento de compra dos consumidores on-line

da Livraria Siciliano, a média de compra situava-se em tomo dos R$ 50,00 por compra.

Com uma média de 330 pedidos efetuados por dia, os livros mais vendidos eram da área de

informática, seguidos dos livros publicados nas listas de best-sellers da revista Veja e do

jornal Folha de São Paulo, além dos livros didáticos, apesar destes serem de consumo

sazonal (Dos Anjos, 1999).

Em suma, integrando os dados apresentados acima, um possível perfil de

consumidores on-line de livros apresentaria as seguintes características: homem, idade

entre 15 e 35 anos, pertencente à classe A ou B, alto nível de instrução, consumo mensal,

valor médio de R$60,00, livros genéricos ou de informática, exigente e decidido.
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3. METODOLOGIA

Os critérios utilizados para definir os tipos de pesquisa existentes variam

entre os autores. Considerando-se o critério de classificação de pesquisa, proposto por

Vergara (2000), quanto aos fins, trata-se de uma pesquisa exploratória e quantos aos meios

de investigação, refere-se a uma pesquisa de estudo de caso. A seguir, apresentam-se os

conceitos e os argumentos que justificam a escolha desta metodologia.

3.1. Pesquisa Exploratória

A pesquisa exploratória é utilizada tradicionalmente em áreas nas quais há pouco

conhecimento acumulado e sistematizado para aprofundar questões a serem estudadas e

ganhar maior conhecimento sobre um tema. Por possuir uma natureza de sondagem, sua

forma de investigação é mais flexível e menos estruturada do que a realizada em uma

pesquisa conclusiva. O estudo exploratório tem como objetivo principal, descobrir idéias e

relações novas para elaborar explicações prováveis (Boyd e Westfall, 1984; Malhotra,

1999; Mattar, 1993; Vergara, 2000 e Parasuraman, 1991).

A escolha do método exploratório para esta pesquisa parece adequada a partir do

conceito exposto acima, uma vez que ainda pouco se sabe sobre a utilização da Internet no

processo de compra de livros no Brasil e existem poucos trabalhos acadêmicos e

profissionais nesta área. O estudo exploratório permitirá um aprofundamento do

conhecimento sobre o tema, aumentando a sua compreensão através da identificação de

variáveis envolvidas no processo de compra e da verificação da possível existência de

relacionamentos entre os vários fatores que compõe o processo.

A abordagem exploratória pode ser adotada em qualquer um dos CInCOtipos

principais de estratégias de pesquisa utilizadas nas ciências sociais, quais sejam:

experimento, levantamento, análise de arquivos, pesquisa histórica e estudo de caso (Yin,

2001). Conforme será explicitado a seguir, a estratégia de pesquisa escolhida para a

realização desta dissertação com finalidades exploratórias foi o método do estudo de caso.
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3.2. Estudo de Caso

o método do caso é um estudo onde se leva em consideração, principalmente, a

compreensão como um todo do assunto a ser investigado. Conforme Boyd e Westfall

(1984), o método do caso é um estudo intensivo de um número relativamente pequeno de

casos, que objetiva a obtenção de uma descrição e compreensão completas das relações dos

fatores em cada caso, independentemente do número de casos envolvidos. É útil quando um

problema envolve a inter-relação de vários fatores e quando for dificil compreender os

fatores individuais sem considerá-los em suas relações com os outros. Esta abordagem

toma possível o aparecimento de relações entre os fatores do caso que de outras formas não

poderiam ser descobertas. (Fachin, 2001).

O estudo de caso é uma estratégia de pesquisa abrangente e não apenas um método

de coleta de dados. Conforme a definição proposta por Yin (2001, p. 32), um estudo de

caso é uma investigação empírica que:
1) Investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto na vida real,

especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente

definidos;
2) Enfrenta uma situação em que o número de variáveis de interesse é muito maior do que o

número de pontos de dados;
3) Baseia-se em várias fontes de evidências necessitando de uma triangulação para a

convergência dos dados;
4) Beneficia-se do desenvolvimento de proposições teóricas prévias para conduzir a coleta

e a análise dos dados.
A partir do conceito de estudo de caso proposto por Yin (2001), a utilização do

método do caso como estratégia abrangente para guiar a realização desta pesquisa justifica-

se pelas seguintes razões:
1) A utilização da Internet para a compra de livros é um fenômeno contemporâneo e está

inserido na vida real;
2) A investigação da utilização da Internet no processo de compra de livros, foco principal

do estudo, envolve um número de variáveis muito maior do que o número de casos

estudados;
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3) O estudo da utilização da Internet no processo de compra de livros baseou-se em fontes

de evidências variadas, tais como: revisão de literatura de marketing, de tecnologia de

informação, entrevista com profissional do mercado livreiro e entrevistas com estudantes

compradores de livros usuários de Internet;

4) A proposição teórica prévia apresentada no capítulo de revisão de literatura, englobando

a teoria do comportamento do consumidor, orientou o projeto da pesquisa, a coleta e a

análise dos dados.

De acordo com os conceitos e as justificativas apresentados, a opção pela utilização

do método do caso parece adequada para atingir os objetivos propostos pela pesquisa, quais

sejam, os de verificar indícios de diferentes formas de utilização da Internet no processo de

compra de livros e identificar variáveis e fatores que possam estar influenciando o

comportamento dos consumidores entrevistados no decorrer deste processo. A questão

norte adora da pesquisa "como a Internet é utilizada na compra de livros" também justifica a

escolha do método, pois, segundo Yin (2001), o método de estudo de caso é indicado

quando se deseja responder questões do tipo "como" e "porque" ao longo da pesquisa.

Contudo, uma das principais críticas em relação à metodologia do estudo de caso é

o fato desta oferecer poucas bases para se fazer uma generalização científica ou estatística,

ou seja, baseada em amostras aleatórias que possibilitam a generalização de conclusões

para a população. Gummesson (2000) argumenta que a generalização estatística é apenas

um dos tipos de generalização, mas sua utilização não é regra geral e raramente é aplicada a

estudos de caso. Segundo Yin (2001), uma vez que o objetivo dos estudos de caso é o de

prover análises "generalizantes" e não "particularizantes", eles devem se basear em

generalizações analíticas, ao invés de estatísticas. Na generalização analítica, o pesquisador

procura generalizar um conjunto particular de resultados a uma teoria mais abrangente

(Yin, 2001).

Embora generalizações estatísticas sejam muito utilizadas em pesquisas de

marketing de enfoque quantitativo, não é objetivo desta dissertação a realização de

generalizações estatísticas. Uma vez que se pretende analisar a utilização da Internet na

compra de livros com enfoque no processo de compra como um todo, em todas as suas 5

fases, e numa comparação entre os compradores que utilizam e os que não utilizam a

Internet como canal de compra de livros, a generalização analítica ou teórica toma-se a
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mais indicada. Apesar de serem utilizadas algumas técnicas estatísticas na análise dos

dados, a ênfase da análise está muito mais centrada nas questões "como" e "porque" e nas

comparações de comportamento do que na quantificação e enumeração de freqüências.

3.3. Seleção dos Casos

Quando não se quer realizar generalizações estatísticas, não há a necessidade de

selecionar casos representativos. No entanto, se há o desejo de realizar generalizações

teóricas, nas quais uma teoria aplicada a um conjunto de circunstâncias pode ser

generalizada para outro conjunto de circunstâncias, podem ser selecionados casos que

contenham as características críticas que sejam de interesse do estudo (Hussey & Hussey,

1997).
Como se pretendeu realizar generalizações teóricas nesta dissertação, procurou-se

selecionar casos que contivessem as características críticas de interesse do estudo: ser

estudante de pós-graduação da EAESP - FGV, utilizar a Internet em algum grau e ter

comprado livros nos últimos 12meses anteriores à pesquisa.

A opção pela utilização de alunos da pós-graduação da EAESP- FGV como casos

da pesquisa deveu-se, principalmente, pela conveniência de acesso aos alunos para a

realização das entrevistas; pela característica de serem usuários da Internet, uma vez que a

FGV disponibiliza o acesso à Internet gratuitamente para todos os seus alunos; e pelo perfil

demográfico dos estudantes da pós-graduação ser semelhante ao perfil demográfico dos

consumidores de livros brasileiros, os quais, conforme o Sr. Sérgio Hertz "são sofisticados,

têm idades entre 25 e 40 anos, 60% são do sexo masculino, 70% são do Estado de São

Paulo e quase 80% possuem bom nível educacional, ou seja, é um público da classe A, não

só pelo perfil sócio-econômico como também pelo grau de formação". Apesar de não se ter

como objetivo a generalização estatística dos resultados no estudo, essa semelhança de

perfil indicaria que os alunos da pós-graduação teriam a importante característica de ser

compradores de livros.
A utilização de alunos como amostra de estudos tem sido criticada por levantar

questões sobre a validade externa da pesquisa, ou seja, a possibilidade de generalizar

resultados para além dos casos estudados (Gordon et al, 1986). Yin (2001) argumenta que
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esses críticos estão comparando erroneamente o método do caso com as pesquisas

realizadas através de levantamento de dados, onde se tem por objetivo generalizar através

da amostragem. Segundo Hughes e Gibson (1991), a adequação da utilização de estudantes

depende das circunstancias específicas do estudo. Por exemplo, conforme Sonner e James

(2001), enquanto alunos de graduação não servem para se tecer generalizações sobre

consumidores americanos em geral, estudantes mais velhos e não tradicionais produzem

resultados muito semelhantes aos da população americana em geral.

Para estabelecer a quantidade e selecionar os casos a serem estudados, utiliza-se a

comparação, isto é, escolhem-se casos que representem diferentes aspectos da realidade e

que se suspeita existirem diferenças intrínsecas entre eles. Quando os casos são

comparados, chamam-se a atenção para as similaridades e diferenças existentes entre eles

(Gummesson, 2000). Desta forma, para que fosse possível investigar a possibilidade de

existência de diferenças de comportamento entre os entrevistados, foram selecionados

casos que apresentassem a diferença fundamental de comportamento: ter utilizado a

Internet para comprar livros nos últimos 12 meses anteriores à pesquisa, ou não.

O número de casos deve ser determinado pela saturação, isto é, a diminuição

marginal da contribuição de cada caso adicional para o estudo. Quando as características

perecem se repetir, ou seja, quando a utilidade marginal de um caso adicional tende a zero,

não é mais necessário buscar mais casos (Gummesson, 2000). Embora não seja necessário

estipular um tamanho de amostra inicial para realizar um estudo de caso, cuja ênfase não é

quantitativa, foi necessário obter um mínimo de casos heterogêneos e com diferenças

salientes entre si. Para tanto, obteve-se uma amostra total de 57 casos, dos quais, 30

entrevistados tinham comprado livros pela Internet nos últimos 12 meses anteriores à

pesquisa e 27 entrevistados não tinham comprado livros pela Internet nos últimos 12 meses.

3.4. Coleta de Dados

Na pesquisa exploratória, as informações podem ser buscadas, principalmente, de

três maneiras (Boyd e Westfall, 1984):

1. Estudo de dados secundários - forma mais rápida e econômica de obter

informações. São os dados que foram coletados por outras pessoas para resolver
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outros problemas e podem ser obtidos de várias fontes: livros, jornais, documentos

governamentais, jornais comerciais e profissionais, relatórios de empresas, inclusive

de empresas de pesquisa, e associações comerciais.

2. Investigação de indivíduos informados - pessoas bem informadas sobre o assunto

de diferentes grupos, tais como altos executivos, gerentes, empresários, vendedores,

atacadistas, varejistas, consumidores.

3. Investigação de casos selecionados - estudo intensivo com ênfase na compreensão

do assunto investigado como um todo. Consiste no método do caso.

Embora existam estudos que utilizam apenas uma das técnicas de coleta de dados

independentemente, elas são muito mais complementares do que excludentes, podendo ser

utilizadas em conjunto na busca de maior riqueza de informações (Boyd e Westfall, 1984).

Segundo Yin (2001), os resultados de um estudo de caso provavelmente serão mais

convincentes e acurados se se basearem em várias fontes distintas de informação. Desta

forma, para buscar maior riqueza de informações para a dissertação, optou-se pela

utilização das três formas de coleta de informações, determinando as três fases de coleta de

dados que serão explicadas a seguir.

3.4.1. Estudo de Dados Secundários

Na primeira fase da pesquisa foram utilizadas as fontes secundárias para aprofundar a

revisão bibliográfica. Foram pesquisados livros, artigos de jornais e revistas, artigos

científicos, sites de livrarias, sites de associações comerciais do mercado livreiro, sites de

institutos de pesquisa, anuários estatísticos, dissertações e teses acadêmicas e demais

publicações que possibilitassem a obtenção de dados relevantes e atualizados sobre o

comportamento dos consumidores de livros e sobre a utilização da Internet no processo de

compra de livros. Esta fase da pesquisa teve início no ano de 2001, com a execução do

projeto da dissertação, e continuou até o momento da conclusão desta dissertação.
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3.4.2. Entrevista com Profissional de Livraria

Na segunda fase da pesquisa, entrevistamos o Sr. Sérgio Hertz, diretor da Livraria

Cultura Editora Ltda, com o objetivo de obter maiores informações sobre os consumidores

de livros em geral, além do que foi publicado em revistas do setor. Aqui, nos interessava

sobremaneira aumentar a familiaridade com o assunto e aprofundar o conhecimento na

perspectiva do livreiro que possui lojas virtuais, especialmente no que se refere ao perfil do

comportamento de seus consumidores quanto à utilização da Internet no processo de

compra de livros e às possíveis diferenças percebidas entre os seus clientes que costumam

utilizar as lojas virtuais em relação aos clientes que utilizam apenas a lojas fisicas.

A opção por entrevistar o diretor desta livraria justifica-se por esta ter iniciado a

venda de livros pela Internet desde 1995, já possuindo, portanto, um histórico ou uma

experiência sobre o comportamento de seus consumidores de livros atualmente. Ademais

de que esta livraria já foi acessada por outros pesquisadores da FGV anteriormente e foi

demonstrado interesse em colaborar, ainda que de forma limitada, com o fornecimento de

informações para pesquisas de cunho acadêmico.

Dado o caráter exploratório do estudo, optou-se pela realização de uma entrevista

em profundidade com a utilização de um roteiro de entrevistas (ANEXO 1), que englobou

como assuntos os dados gerais sobre o mercado de livros no Brasil, sobre os consumidores

de livros no Brasil e sobre a utilização da Internet na compra de livros. A entrevista ocorreu

em 21 de setembro de 2001, na Livraria Cultura Editora Ltda., situada à Avenida Paulista,

n° 2.073, em São Paulo, SP. As informações obtidas nesta entrevista auxiliaram na

confecção do instrumento de pesquisa utilizado na terceira fase da coleta de dados e

forneceram indícios que enriqueceram a análise dos resultados. A transcrição desta

entrevista compõe o ANEXO 2 desta dissertação.

3.4.3. Entrevista com Estudantes Consumidores de Livros

Na terceira fase da coleta de dados, realizaram-se as entrevistas pessoais com 57

estudantes de pós-graduação da EAESP - FGV. Segundo Yin (2001), as entrevistas são

uma das fontes de informações mais importantes para um estudo de caso, pois a maioria
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delas trata de questões humanas. Os alunos foram convidados a participar da pesquisa

pessoalmente pela pesquisadora e/ou por e-mail e foram entrevistados aqueles que se

mostraram interessados em participar da pesquisa. As entrevistas foram realizadas entre os

dias 14 de novembro e 14 de dezembro de 2001, no terceiro andar da biblioteca da EAESP

- FGV em São Paulo, com auxílio de um questionário estruturado, aplicado pessoalmente

pela pesquisadora.

Inicialmente confeccionou-se uma primeira versão de questionário, que foi pré-

testado em cinco alunos com as mesmas características dos alunos que compuseram os

casos do estudo, e posteriormente reformulado, resultando no questionário final utilizado na

pesquisa (ANEXO 3). O questionário final contou com 40 questões, abertas e fechadas,

formuladas de acordo com os objetivos da pesquisa, englobando informações sobre as

variáveis demográficas, perceptivas, comportamentais e motivacionais que influenciam no

processo de compra e sobre as cinco fases do processo de compra de livros: 1. o

reconhecimento do problema, 2. a busca de informações, 3. a avaliação das alternativas, 4.

a decisão de compra e 5. a avaliação pós-compra.

A fim de reduzir os custos com a confecção dos questionários e aumentar a

praticidade para a sua aplicação, optou-se por utilizar o mesmo questionário tanto para os

entrevistados que haviam comprado livros pela Internet nos últimos 12 meses, quanto para

os que não haviam comprado livros pela Internet no mesmo período. No entanto, em

virtude das questões de número 20 e 21 oferecerem a possibilidade da ocorrência de

problemas de tendência de ordem, foram confeccionadas três versões diferentes do

questionário, cada uma com uma ordem de alternativas diferenciada para as duas questões.

Ao longo das entrevistas, as três versões do questionário foram utilizadas equilibradamente

entre os dois grupos de entrevistados.

Desta maneira, as questões de número 1 a 21 e 30 a 39 foram respondidas pelos dois

grupos de entrevistados, ou seja, os alunos que compraram livros pela Internet nos últimos

12 meses anteriores à pesquisa e os alunos que não compraram livros pela Internet no

mesmo período. As questões de número 22 a 29 foram respondidas apenas pelos alunos que

compraram livros pela Internet. Ao passo que a questão 40 foi respondida apenas pelos
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alunos que nunca compraram livros pela Internet. De maneira geral, a duração das

entrevistas foi, em média, de 60 minutos.

3.5. Análise dos Dados

Como estratégia geral de análise, o método do caso se beneficia, principalmente, da

utilização da analogia, ou seja, da comparação de semelhanças e diferenças entre os casos

coletados para descobrir, geralmente, três fatores: 1. fatores que são comuns a todos os

casos no grupo geral; 2. fatores que não são comuns a todos os casos, mas são comuns a

certos subgrupos; e 3. fatores que são únicos de determinados casos (Boyd e Westfall,

1984: 73). Desta maneira, e de acordo com os objetivos da pesquisa, a estratégia geral para

a análise dos dados utilizada nesta dissertação foi a da comparação de semelhanças e

diferenças entre os dois grupos de entrevistados: o grupo dos entrevistados que compraram

livros pela Internet nos últimos 12meses anteriores à pesquisa e o grupo dos entrevistados

que não compraram.
Uma vez que a principal função do método do caso é a explicação sistemática dos

fatos que ocorrem no contexto social e que se relacionam com uma multiplicidade de

variáveis, os dados devem ser apresentados sob a forma de tabelas, quadros, gráficos

estatísticos e por meio de uma análise descritiva que os caracterizam. (Fachin, 2001). Nesta

dissertação procurou-se, então, fazer uso destas diversas técnicas de apresentação e análise

dos dados. Para tanto, foram utilizadas, principalmente, tabelas de freqüência, tabelas de

médias e variâncias, tabelas cruzadas e gráficos.
A análise dos dados, segundo Yin (2001), consiste em examinar, categorizar,

classificar em tabelas ou recombinar as evidências encontradas na pesquisa tendo em vista

as proposições teóricas iniciais do estudo. Conforme o autor, é possível inclusive utilizar

técnicas estatísticas para uma abordagem quantitativa para o estudo dos casos. Miles e

Huberman (1984) sugerem a utilização de técnicas analíticas, tais como: a disposição das

informações em séries, a criação de matrizes de categorias, a utilização de fluxogramas, a

classificação em tabelas de freqüência, o cálculo de médias e variâncias e a utilização da

disposição temporal dos dados. As técnicas estatísticas utilizadas nessa dissertação, além do
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cálculo de médias e variâncias, foram a tabulação cruzada e o teste Qui-quadrado, as quais

serão explicadas a seguir.

3.5.1. Tabulação Cruzada

A tabulação cruzada é uma técnica estatística que origina tabelas que mostram a

distribuição de freqüência conjunta de duas ou mais variáveis com um número limitado de

categorias, onde as categorias de uma variável são classificadas no cruzamento com as

categorias de outras variáveis (Malhotra, 2001). Um dos principais objetivos de uma

distribuição conjunta é descrever a associabilidade existente entre duas ou mais variáveis,

ou seja, evidenciar o grau de dependência existente entre elas de modo que se possa prever

melhor o resultado de uma a partir do conhecimento da outra (Bussab e Morettin, 1987).

Uma seqüência de tabulações cruzadas apresenta, entre outras, as vantagens de

oferecer uma melhor visão de um fenômeno social complexo do que se executada uma

única análise multivariada e de aliviar o problema das células esparsas, que poderia revelar-

se sério em uma análise multivariada discreta (Malhotra, 2001). Desta forma, utilizou-se a

tabulação cruzada nesta dissertação para apresentar e possibilitar a análise da comparação

de diferenças e semelhanças entre os dois grupos de entrevistados, ou seja, aqueles que

compraram livros pela Internet nos últimos 12 meses anteriores à pesquisa e aqueles que

não compraram. A seqüência das tabulações cruzadas ilustra, assim, a utilização da Internet

nas cinco fases do processo de compra de livros para os dois grupos.

3.5.2. Qui-quadrado

A estatística Qui-quadrado é utilizada para testar a significância estatística da

associação observada em uma tabulação cruzada, ou seja, para verificar se existe associação

entre as variáveis analisadas (Malhotra, 2001). O teste Qui-quadrado é uma medida de

afastamento global, onde, quanto maior for o valor de Qui-quadrado, maior será o grau de

associação existente entre as variáveis (Bussab e Morettin, 1987). Isto significa que, se

existe associação entre as variáveis analisadas, elas são estatisticamente dependentes uma

da outra, ou seja, o conhecimento de uma oferece informações sobre o conhecimento da

outra (Aaker, Kumar e Day, 2001). Assim, o teste Qui-quadrado foi utilizado nesta
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dissertação para verificar se as variáveis analisadas eram dependentes ou independentes em

relação aos dois grupos entrevistados. Ou sej a, se o fato de ter sido utilizada a Internet para

comprar livros ou não, afetou as informações resultantes das variáveis analisadas no estudo.

Se as variáveis analisadas forem independentes uma da outra, a distribuição da

amostragem da estatística Qui-quadrado se aproximará bastante da distribuição Qui-

quadrado, que tem área total sob a curva em cada distribuição igual a 1. Desta maneira, o

teste é realizado comparando-se os valores verdadeiros observados com os valores

esperados se houvesse independência entre as variáveis, obtidos pela tabela da distribuição

Qui-quadrado. Assim, se um teste for realizado com um nível de significância de 5%, caso

o valor observado calculado na tabela Qui-quadrado fosse maior que o valor da tabela Qui-

quadrado, poder-se-ia dizer com 95% de confiança que existe dependência entre as

variáveis (Aaker, Kumar e Day, 2001).

Entretanto, a utilização do teste Qui-quadrado é válida somente se existir um

número de casos suficientes para garantir a similaridade entre a distribuição teoricamente

correta e a distribuição amostral (Malhotra, 2001). Em geral, os resultados do teste Qui-

quadrado são válidos se os valores esperados das freqüências de cada célula for maior ou

igual a 5, embora algumas células possam conter valores menores. Se a tabela contém

muitas células com freqüências esperadas menores do que 5, o teste Qui-quadrado ainda

pode ser usado, através da combinação dos valores de forma a se obter uma freqüência

esperada de 5 ou mais na maioria das células. (Aaker, Kumar e Day, 2001). Procurou-se,

então, assim proceder nessa dissertação. No entanto, nos casos onde não foi possível um

agrupamento de valores adequado nas células, o teste Qui-quadrado não foi realizado.

Em existindo uma associação entre as variáveis, mostrada pelo teste Qui-quadrado,

para julgar se esta associação é alta ou não, utiliza-se o teste de Person (Bussab e Morettin,

1987). O coeficiente de contingência de Person é um número que varia de O ai, onde o

valor O indica a inexistência de associação e o valor 1 indica o mais alto grau de associação

possível, evidenciando que as variáveis são estatisticamente dependentes (Aaker, Kumar e

Day, 2001). O teste de contingência de Person foi utilizado nesta dissertação

conjuntamente com o teste Qui-quadrado.
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4. RESULTADOS

Os resultados seguem apresentados em 6 partes. Na primeira parte, apresenta-se a

descrição da amostra com a análise do perfil demográfico dos entrevistados. As demais

partes mostram os resultados referentes a cada uma das etapas do processo de decisão de

compra de livros, quais sejam: o reconhecimento do problema, a busca de informações, a

avaliação das alternativas, a decisão de compra e a avaliação pós-compra. Os programas

utilizados para realizar a análise dos dados foram o SPSS versão 10.0 e Excel 2000 versão

9.0, ambos para Windows.

4.1. Descrição da Amostra

A amostra foi composta de um total de 57 entrevistados, estudantes da pós-

graduação da Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vagas em São

Paulo, os quais são compradores de livros de livrarias físicas e/ou de livrarias virtuais e

usuários da Internet em menor ou maior grau. Para que fosse possível explorar a

possibilidade da existência de diferenças de comportamento e de variáveis entre os

compradores de livros que utilizam a Internet para compra de livros e os compradores de

livros que não utilizam a Internet para comprar livros, optou-se em dividir a amostra em

dois grupos para a análise comparativa dos resultados:

• Compraram: formado por 30 entrevistados que compraram livros pela internet nos

últimos 12meses;

• Não Compraram: formado por 27 entrevistados que não compraram livros pela

Internet nos últimos 12 meses. Este grupo é composto de 18 pessoas que nunca

compraram livros pela Internet e por 9 pessoas que já compraram, mas não nos

últimos 12meses.
A fim de tomar a leitura dos textos e das tabelas mais fluída ao longo deste capítulo,

o grupo de entrevistados denominado Compraram será representado resumidamente pela

abreviatura "Compr." nas tabelas e pela expressão "grupo de Compradores" no texto. Ao

passo que o grupo de entrevistados denominado Não Compraram será tratado como "Não

Compr." nas tabelas e como "grupo de Não compradores" no texto.



86

4.1.1. Perfil dos Entrevistados

A análise do perfil dos entrevistados foi elaborada com base na utilização de 6

variáveis demográficas e de 4 variáveis comportamentais. A escolha destas variáveis deu-se

pelo fato de que as mesmas aparecem em vários estudos sobre comportamento de compra

na Internet, conforme foi apresentado no Capítulo 2 desta dissertação, sendo caracterizadas

como influenciadoras de comportamento. As 6 variáveis demográficas são: idade, sexo,

grau de instrução, profissão, renda e estado civil. As 4 variáveis comportamentais referem-

se à experiência de utilização da Internet, quais sejam: início de utilização, conexão de

acesso utilizada, freqüência de utilização e finalidades de utilização da Internet.

4.1.1.1. Variáveis Demográficas

1) Idade

A idade média dos entrevistados é de 36 anos, sendo que o valor mínimo é de 21

anos e o valor máximo é de 48 anos. A distribuição de freqüência da idade mostrada na

TABELA 4.1 indica que a maior parte (47,40%) dos entrevistados possui idade localizada

na faixa dos 31 a 40 anos. O perfil etário dos entrevistados difere do perfil dos usuários da

Internet, que são, em geral, mais jovens, mas assemelha-se ao perfil etário dos compradores

on-line, que, na sua maioria, têm entre 30 e 49 anos (Internet POP, 2000; Folha Ibrands,

2001; Câmara-e.net, 2001, Mmonline, 2002).

TABELA 4.1 - Distribuição de Freqüência da Variável Idade

Freq. Perco Freq. Perco
Idade de Não de Não de de Freq. Perco

Compr. Compro Compro Compro Total Total
% % %

Até 30 anos 8 29,60 7 23,30 15 26,30

De 31 a 40 anos 13 48,10 14 46,70 27 47,40

Acima de 41 anos 6 22,20 9 30,00 15 26,30

Total 27 100,00 30 100,00 57 100,00

Fonte: dados da pesquisa / base 57 respondentes
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Embora os entrevistados compreendam usuários da Internet que a utilizaram para

comprar livros e que não a utilizaram para este fim, o perfil etário dos entrevistados

assemelha-se ao perfil dos consumidores de livros em geral, que, segundo o Sr. Sérgio

Hertz, "têm de 25 a 40 anos". Segundo o teste Qui-quadrado e conforme pode ser

observado no GRÁFICO 4.1, não se observaram diferenças significativas na variável idade

entre o grupo de Compradores e de Não compradores consultados. Este resultado sugere

que a utilização da Internet para a compra de livros não depende da idade do entrevistado.

A maioria das pesquisas aponta que os compradores pela Internet em geral são mais

velhos que os não compradores (Donthu e Garcia, 1999; Bellman et al, 1999; Internet POP,

2000; Folha Ibrands, 2001; Mmonline, 2002). Entretanto, isso não parece ocorrer no caso

da utilização da Internet para a compra de livros, onde a idade não parece ter um papel

diferenciador. Uma vez que o perfil etário dos consumidores de livros é muito semelhante

ao perfil etário dos compradores on-line, as evidências levam a crer que a idade não parece

ser um bom previsor da utilização da Internet para a compra de livros. Este resultado

confirma, em parte, a opinião do Sr. Sérgio Hertz de que "os clientes das lojas físicas e

virtuais são os mesmos".

GRÁFICO 4.1- Variável Idade
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2) Sexo

Conforme pode ser visualizado na TABELA 4.2 e no GRÁFICO 4.2, a amostra é

formada na sua maioria (61,40%), por homens, não havendo diferenças significativas,

segundo o teste Qui-quadrado, na distribuição da freqüência entre o grupo de Compradores

e de Não compradores entrevistados. O perfil de gênero dos entrevistados assemelha-se ao

perfil de gênero dos usuários da Internet, dos compradores da Internet e dos consumidores

de livros em geral, pois todos são na sua maioria (60%) do sexo masculino (Internet POP,

2000; Folha Ibrands, 2001; Mmonline, 2002).

Embora se observe a preponderância masculina na compra de livros, os resultados

indicam que a utilização da Internet na compra de livros não depende do gênero do

entrevistado. Ou seja, os entrevistados que utilizam a Internet para a compra de livros não

diferem em gênero dos que não a utilizam para o mesmo fim. Desta forma, o gênero parece

não ser um bom previsor do comportamento de utilização da Internet para a compra de

livros. Este resultado assemelha-se aos apresentados por Donthu e Garcia (1999), os quais

afirmam que os compradores pela Internet não diferem dos não compradores em gênero.

TABELA 4.2 - Distribuição de Freqüência da Variável Sexo

Freq. Perco Freq. Perco
Sexo de Não de Não de de Freq. Perco

Compro Compro Compro Compro Total Total
% % %

Masculino 15 55,60 20 66,70 35 61,40

Feminino 12 44,40 10 33,30 22 38,60

Total 27 100,00 30 100,00 57 100,00
Fonte: dados da pesquisa / base 57 respondentes
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GRÁFICO 4.2 - Variável Sexo
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Fonte: dados da pesquisa / base 57 respondentes

3) Grau de instrução
Foram entrevistados apenas alunos da pós-graduação da EAESP - FGV. Tanto para

o grupo de Compradores quanto de Não compradores pesquisados, a maior parte dos

entrevistados é formada por estudantes de doutorado (45,60%) e estudantes do mestrado

acadêmico (38,60%). Segundo a pesquisa do E-bit (Mmonline, 2002), cerca de 54% dos

consumidores on-line têm nível superior completo, ao passo que 19% têm também pós-

graduação. Já os consumidores de livros em geral, segundo o Sr. Sérgio Hertz, 36% são

graduados e 38% pós-graduados.

TABELA 4.3 - Distribuição de Freqüência da Variável Grau de Instrução

Freq.
Perco Freq.

Perco
de Não de Freq. Perco

Grau de Instrução de Não Compro
de Compro Total Total

Compro %
Compr. % %

Doutorado 12 44,40 14 46,70 26 45,60

Mestrado Acadêmico 11 40,70 11 36,70 22 38,60

Mestrado Profissional 4 14,80 5 16,70 9 15,80

Total 27 100,00 30 100,00 57 100,00

Fonte: dados da pesquisa / base 57 respondentes
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4) Profissão
Como pode ser visto na TABELA 4.4, a maior parte dos entrevistados é formada

por administradores de empresas (42,1 %). Em segundo lugar a profissão mais citada foi a

de professor (21,1 %). Entre as outras profissões citadas pelos entrevistados encontram-se

as de: advogado, programador, consultor, economista, engenheiro, gerente e médico.

TABELA 4.4 - Distribuição de Freqüência da Variável Profissão

Freq. Perco Freq. Perco
Profissão de Não de Não de de Freq. Perco

Compro Compro Compro Compro Total Total
% % %"

Administrador
13 48,10 11 36,70 24 42,10

Professor
7 25,90 5 16,70 12 21,10

Outras
7 25,90 14 46,70 21 36,80

Total 27 100,00 30 100,00 57 100,00
Fonte: dados da pesquisa / base 57 respondentes

5) Renda familiar média mensal
A renda média mensal dos entrevistados variou de R$ 750,00 a R$ 15.000,00, com

média de R$ 6.300,00. A TABELA 4.5 mostra que a maioria dos entrevistados (63,00%)

possui renda familiar média mensal a partir de R$ 5.000,00. Este resultado mostra que o

perfil de renda dos entrevistados é semelhante ao perfil de compradores da Internet, cuja

maior parte (35%) tem renda entre R$ 3.000,00 e R$ 8.000,00 e 8% tem renda acima de R$

8.000,00 (Mmonline, 2002). Este resultado está de acordo com a maioria das pesquisas que

informam que os usuários da Internet em geral e os compradores on-line pertencem à classe

AB (Internet POP, 2000; Folha Ibrands, 2001). Segundo o Sr. Sérgio Hertz, o perfil dos

consumidores de livros em geral também "é um público da classe A, não só pelo perfil

sócio-econômico, como também pelo grau de formação".
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TABELA 4.5 - Distribuição de Freqüência da Variável Renda

Freq. Perco Freq. Perco

Renda Média Mensal * de Não de Não de de Freq. Perco
Compro Compr. Compro Compro Total Total

% % %

Abaixo de R$ 5.000,00 13 52,00 7 24,10 20 37,00

A partir de R$ 5.000,00 12 48,00 22 75,90 34 63,00

Total 25 100,00 29 100,00 54 100,00
* Teste Qui-quadrado significativo ao nível de 5%.

Fonte: dados da pesquisa / base 54 respondentes

GRÁFICO 4.3 - Variável Renda
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Fonte: dados da pesquisa / base 57 respondentes

No que se refere à distribuição da freqüência da variável renda entre os grupos de

Compradores e de Não compradores entrevistados, tanto os valores apresentados na

TABELA 4.5 quanto no GRÁFICO 4.3 sugerem que o grupo de Compradores é formado

por pessoas que possuem maior rendimento familiar médio mensal do que o grupo de Não
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compradores. De fato, segundo o teste Qui-quadrado, é possível afirmar com 95% de

confiança que a renda difere entre os entrevistados que utilizaram a Internet para comprar

livros e os que não a utilizaram. Tal resultado estaria de acordo com aqueles apresentados

por Donthu e Garcia (1999) no capítulo 2 desta dissertação, que indicam que os

compradores pela internet têm maior renda que os não compradores.

6) Variável Estado Civil

Conforme pode ser visto na TABELA 4.6, do total de entrevistados, a maiona

(59,6%) é casada. Desta maneira, o perfil do estado civil dos entrevistados difere do perfil

dos usuários da Internet em geral, que são na sua maioria (67%) solteiros (Folha Ibrands,

2001). Entretanto, uma vez que o perfil etário dos entrevistados difere do perfil etário dos

usuários da Internet em geral por apresentar idade mais avançada, pode-se sugerir que os

entrevistados encontram-se mais adiantados nas fases de seu ciclo de vida, já tendo,

portanto, na sua maioria, iniciado a constituição de suas famílias.

TABELA 4.6 - Distribuição de Freqüência da Variável Estado Civil

Freq. Perco Freq. Perco

Estado Civil
de Não de Não de de Freq. Perco
Compro Compro Compro Compro Total Total

% % %

Solteiros 13 48,10 10 33,30 23 40,40

Casados 14 51,90 20 66,70 34 59,60

Total 27 100,00 30 100,00 57 100,00
Fonte: dados da pesquisa / base 57 respondentes

Ao comparar-se a variável estado civil entre os Compradores e os Não compradores

consultados e, segundo o teste Qui-quadrado, não existem diferenças significativas entre os

dois grupo em relação a esta variável. Ou seja, a utilização da Internet para a compra de

livros não depende do estado civil dos entrevistados. Desta forma, a variável estado civil

não parece ser um bom previsor do comportamento de utilização da Internet para a compra

de livros.
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A partir dos dados apresentados, pode-se resumir o perfil demográfico dos

entrevistados da seguinte maneira:

• idade entre 31 e 40 anos;

• sexo masculino;

• casado;
• renda familiar média mensal superior a R$ 5.000,00;

• cursando doutorado e/ou mestrado acadêmico;

• administrador de empresas e/ou professor.

Através da comparação da distribuição das freqüências de cada uma das variáveis

demográficas entre os grupos de Compradores e de Não compradores entrevistados, pode-

se resumir que a utilização da Internet para a compra de livros:

• Não depende da idade, nem do gênero, nem do estado civil dos entrevistados;

• Depende da renda familiar média mensal dos entrevistados.

4.1.1.2.Variáveis Comportamentais

1) Ano em que começou a utilizar a Internet

Conforme pode ser acompanhado na TABELA 4.7, a maioria dos entrevistados

(61,40%), tanto do grupo de Compradores, quanto de Não compradores, começou a utilizar

a Internet entre os anos de 1995 e 1996. Este resultado mostra que ambos os grupos de

entrevistados possuem uma boa familiaridade na utilização da Internet. De maneira geral,

as pesquisas indicam que os compradores típicos da Internet possuem maior familiaridade

com a Internet do que os não-compradores, pois a utilizam há mais tempo, com maior

freqüência e para mais finalidades (Bellman et aI., 1999; Azevedo, 2000; Miyazaki e

Fernandez, 2001).
Ao comparar-se a distribuição da variável início de utilização da Internet entre o

grupo de Compradores e o de Não compradores pesquisados, e segundo o teste Qui-

quadrado, pode-se notar que não há diferenças significativas na distribuição desta variável

entre os dois grupos. Este resultado sugere que a utilização da Internet para a compra de

livros não depende do início de utilização da Internet por parte dos entrevistados. Uma vez
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que a maiona de ambos os grupos utiliza a Internet há anos, possuindo uma boa

familiaridade com a Internet, esta variável não parece ser um bom previsor da utilização da

Internet para a compra de livros.

TABELA 4.7 - Distribuição de Freqüência da Variável

Início de Utilização da Internet

Freq. Perco Freq. Perco
Início de Utilização de Não de Não de de Freq. Perco
da Internet Compro Compro Compro Compro Total Total

% % %

Até 1996 16 59,30 19 63,30 35 61,40

A partir de 1996 11 40,70 11 36,70 22 38,60

Total 27 100,00 30 100,00 57 100,00

Fonte: dados da pesquisa / base 57 respondentes

2) Tipo de conexão de acesso à Internet

Como pode ser visto na TABELA 4.8, a maioria dos entrevistados (61,40%) acessa

a Internet através de conexão de banda estreita, ou seja, através de modem e linha discada.

Esta conexão é a que os entrevistados possuem em suas residências. Além desta, grande

parte dos entrevistados (45,60%) acessa a Internet também do provedor da escola/trabalho,

ou seja, o provedor da Fundação Getúlio Vargas. Apesar da maioria dos entrevistados ainda

utilizar a conexão via banda estreita para acessar a Internet, pesquisas apontam que o

número de domicílios com acesso por banda larga vêm aumentando no mundo e no Brasil

(Mmonline, 2002; Internet POP, 2002). Segundo a 12a Pesquisa Internet Pop do Ibope

(2002), o número de internautas brasileiros com a intenção de mudar o tipo de conexão, de

convencional para rápida, também aumentou. No entanto, a principal barreira para esta

troca continua a ser o preço elevado, de cerca de R$ 80,00 mensais, para ter o acesso

rápido, enquanto grande parte dos internautas que teria interesse em mudar de conexão

estaria disposta a pagar até R$ 40,00 mensais (Internet POP, 2002).
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TABELA 4.8 - Distribuição de Freqüência da Variável Tipo de Conexão

Freq. Perco Freq. Perco
Tipo de Conexão de Não de Não de de Freq. Perco

Compro Compro Compro Compro Total Total
% % %

Banda estreita (linha 17 62,90 18 60,00 35 61,40
discada)

Banda larga (cabo/adsl) 8 29,60 12 40,00 20 35,00

Provedor da 13 48,10 13 43,30 26 45,60
escola/trabalho

Total 27 100,00 30 100,00 57 100,00
Fonte: dados da pesquisa / base 57 respondentes

Ao comparar-se o tipo de acesso entre os grupos de Compradores e de Não

compradores entrevistados, observa-se que não há diferenças significativas entre eles. O

teste Qui-quadrado confirma a inexistência de dependência desta variável, uma vez que o

resultado não foi significativo ao nível de 5%, indicando que a utilização da Internet para a

compra de livros não depende do tipo de conexão que os entrevistados possuem, ou seja, da

velocidade de acesso à Internet. Uma vez que o tipo de conexão para o acesso à Internet

determina a velocidade do acesso, poder-se-ia esperar que a propensão à compra pela

Internet fosse maior no caso das conexões mais rápidas, ou seja, de banda larga. Entretanto,

este resultado assemelha-se aos apresentados por Liao e Cheung (2000), os quais indicam

que a velocidade da conexão de acesso à Internet não influencia a propensão à compra pela

Internet, ou seja, a velocidade da conexão não é um fator significante.

3) Freqüência de acesso à Internet

A maior parte dos entrevistados (87,7%), tanto do grupo de Compradores, quanto de

Não compradores, acessa a Internet todos os dias. Desta forma, o perfil de freqüência de

acesso à Internet dos entrevistados difere do perfil de freqüência dos usuários brasileiros da

Internet em geral, pois, apenas 21% destes acessam a Internet todos os dias (Folha Ibrands,
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2001). Entretanto, o perfil de freqüência dos entrevistados assemelha-se ao perfil dos

compradores típicos da Internet, os quais, segundo pesquisas, possuem maior familiaridade

com a Internet do que os não-compradores, pois a utilizam com maior freqüência (Bellman

et aI., 1999; Azevedo, 2000; Miyazaki e Fernandez, 2001). Segundo Lao e Cheung (2000) a

freqüência de acesso à Internet é um fator significativo na propensão à compra pela

Internet, pois, em geral, quanto maior a freqüência de utilização da Internet pelo

consumidor, maior a sua propensão à compra pela Internet.

Desta forma, poder-se-ia esperar que, ao comparar-se o grupo de entrevistados

Compradores com o de Não compradores, os Compradores acessassem a Internet numa

maior freqüência que os Não compradores. Entretanto, como pode ser visto na TABELA

4.9, e segundo o teste Qui-quadrado, não há diferenças significativas na freqüência de

acesso à Internet entre os dois grupos. Isso significa que a utilização da Internet na compra

de livros não depende da freqüência de acesso à Internet. Uma vez que ambos os grupos de

entrevistados acessam a Internet, na sua maioria, todos os dias, essa variável parece não ser

um bom previsor do comportamento de utilização da Internet na compra de livros.

TABELA 4.9 - Distribuição de Freqüência da Variável

reqüêncía e cesso a nternet

Freq.
Perco Freq. Perco

Freqüência de de Não de Perco
de Não de Freq.

Acesso à Internet Compro Compro Compro Compro Total Total
% % %

F ·dA , I

Todos os dias 24 88,90 26 86,70 50 87,70

4 a 6 vezes na semana 3 11,10 3 10,00 6 10,50

3 vezes na semana ou menos O 0,00 1 3,30 1 1,80

Total 27 100,00 30 100,00 57 100,00
Fonte: dados da pesquisa / base 57 respondentes
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4) Finalidades de Utilização da Internet

Em relação às finalidades de utilização da Internet, como pode ser visto na TABELA

4.10, todos os entrevistados (100%) utilizam a Internet para comunicação pessoal e a

grande maioria utiliza a Internet para realizar pesquisas para a Faculdade/fundação

(87,7%), pesquisas de produtos/serviços (63,10%) e pesquisas para o trabalho (61,40%).

Desta maneira, o perfil de finalidades de utilização da Internet dos entrevistados assemelha-

se ao perfil dos usuários da Internet brasileiros em geral, pois, segundo a pesquisa Folha

Ibrands (2001), estes também acessam a Internet com as finalidades principais de

comunicação pessoal (70%) e pesquisa de informações (50%).

TABELA 4.10 - Distribuição de Freqüência da Variável

Finalidades de Utilização da Internet

Freq.
Perco Freq.

Perco Perco
Finalidades de de Não de Freq.

de Não de Total
Utilização da Internet Compro

Compro Compro
Compro Total %

% %

Comunicação pessoal 27 100,00 30 100,00 57 100,00

Pesquisa para 24 88,80 26 86,60 50 87,70
faculdade/fiwndação

Pesquisa de 11 40,70 25 83,30 36 63,10
produtos/serviços *

Pesquisa para trabalho 17 62,90 18 60,00 35 61,40

Homebanking * 12 44,40 22 73,30 34 59,60

Leitura de jornais/revistas 14 51,80 18 60,00 32 56,10

Lazer * 9 33,30 19 63,30 28 49,10

Compras * 1 3,70 20 66,60 21 36,80

Outras atividades 4 14,80 6 20,00 10 17,50

Total 27 100,00 30 100,00 57 100,00
* Teste Qui-quadrado significativo ao nível de 5%.
Fonte: dados da pesquisa / base 57 respondentes
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Ao comparar-se a finalidade de uso da Internet entre os grupos de Compradores e o

de Não compradores entrevistados, observa-se que 4 atividades foram significativamente

mais apontadas pelo grupo de Compradores do que de Não compradores, as quais tiveram

resultado do teste Qui-quadrado significativo ao nível de 5%. São elas: a pesquisa de

produtos e serviços, a atividade de compras, a utilização da Internet para o lazer e a

utilização do homebanking. Este resultado está de acordo com aqueles apresentados por

Bellman et al. (1999), os quais indicam que o típico comprador pela Internet tem um estilo

de vida "plugado", ou seja, utiliza a Internet há anos, recebe um grande número de e-mails

por dia, utiliza a Internet para trabalhar e para outras atividades, como ler notícias em casa,

procurar informações e comprar produtos e serviços.

Em relação aos tipos de finalidades de uso da Internet mais apontados pelos

Compradores entrevistados, a utilização da Internet para compras e homebanking sugere

que os Compradores possuem menor aversão ao risco e são mais impulsivos do que os Não

compradores. Ao passo que, a utilização da Internet para a pesquisa de produtos e serviços

e para atividades de lazer pode sugerir que os Compradores buscam maior variedade e são

mais inovadores que os Não compradores. Estes resultados são concordantes com os

apresentados por Donthu e Garcia (1999), os quais indicam que os compradores pela

Internet buscam mais conveniência e variedade, são mais inovadores e impulsivos e têm

menos aversão ao risco que os não-compradores.

Apesar de tanto os Compradores quanto os Não compradores pesquisados

possuírem uma boa familiaridade com a Internet por utilizarem a Internet há anos e a

acessarem todos os dias, os Compradores acessaram a Internet para mais finalidades do que

os Não compradores. Desta maneira, a finalidade de uso pode ser um previsor interessante

do comportamento de utilização da Internet para a compra de livros.

No que se refere às outras atividades realizadas com a Internet apontadas por alguns

entrevistados (17,50%), estas podem ser observadas na TABELA 4.11. De maneira geral, a

maioria das outras atividades também consiste na pesquisa de informações.
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TABELA 4.11- Outras Atividades

Outras atividades IFreqüência
A trabalho
Envio de currículos
Verificação das condições de trânsito em rodovias
Consulta do clima
Acesso a sites de leitura
Pesquisa de endereços da cidade

3
2
2
1
1
1

Total 10
Fonte: dados da pesquisa / base 57 respondentes

De acordo com os resultados apresentados, pode-se resumir o perfil comportamental

dos entrevistados conforme abaixo:

• Começou a utilizar a Internet em 1995 ou 1996;

• Acessa a Internet de sua residência, através de conexão de banda estreita, ou seja, de

baixa velocidade;

• Acessa a Internet todos os dias;

• Utiliza a Internet principalmente para comunicação pessoal e pesquisas para a

faculdade/fundação, pesquisas de produtos e serviços e pesquisas para o trabalho.

Ao comparar-se a distribuição das freqüências de cada uma das variáveis

comportamentais entre o grupo de Compradores e de Não compradores entrevistados, pode-

se resumir que a utilização da Internet para a compra de livros:

• Não depende do ano de início de utilização da Internet, nem do tipo de conexão de

acesso à Internet e nem da freqüência de acesso à Internet;

• Depende das finalidades de utilização da Internet.

Em relação às finalidades de utilização da Internet, os Compradores pesquisados

utilizam a Internet significativamente mais que os Não compradores para:

• a pesquisa de produtos e serviços;

• a atividade de compras;

• o lazer;

• o homebanking.
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4.2. Reconhecimento da Necessidade

Para explorar como a Internet é utilizada quando surge a necessidade de comprar

um livro, ou simplesmente de procurar um livro, procurou-se verificar como os

entrevistados tomaram conhecimento dos endereços das homepages das livrarias virtuais,

quais livrarias virtuais foram mais acessadas, porque razões estas livrarias virtuais foram

mais acessadas e qual o modo de acesso às livrarias preferido pelos entrevistados.

4.2.1. Sites de Livrarias já Acessados

A distribuição de freqüência das livrarias virtuais já acessadas (TABELA 4.12)

mostra que todas as livrarias indicadas já foram acessadas pelos dois grupos de

entrevistados. As livrarias Amazon e Cultura foram as mais acessadas pelos entrevistados

(94,70% e 93,00% respectivamente), tanto pelo grupo de Compradores, quanto pelo grupo

de Não compradores. As demais livrarias foram acessadas significativamente mais pelo

grupo de Compradores, o que pôde ser confirmado pelo teste Qui-quadrado, que teve

resultado significativo ao nível de 5%. Este resultado sugere que os Compradores, ou seja,

os entrevistados que utilizam a Internet para comprar livros, acessam uma maior variedade

de sites de livrarias virtuais do que os Não compradores. Novamente, os resultados

concordam com os apresentados por Donthu e Garcia (1999), segundo os quais, os

compradores pela Internet buscam uma maior variedade do que os não-compradores.

A livraria Fnac foi a menos acessada pelos dois grupos de entrevistados, mas

também significativamente mais acessada pelo grupo de Compradores. Os motivos do

menor acesso a esta livraria podem ter decorrido da falta de conhecimento sobre o endereço

do site da livraria ou, apesar do conhecimento do endereço do site, da falta de interesse em

acessá-lo. Uma vez que, geralmente, os não compradores acessam os sites de livrarias

apenas para buscar informações sobre livros e não para comprá-los, pode-se sugerir que o

acesso, principalmente às livrarias Amazon e Cultura, tenha sido suficiente para supri-los

das informações desejadas sobre os livros, não gerando a necessidade de acessar mais sites

de livrarias.



TABELA 4.12 - Sites de Livrarias já Acessados

Livrarias Freqüência Percentual Freqüência Percentual Percentual
virtuais já de Não de Não de de Freqüência Total
acessadas Compraram Compraram Compraram Compraram Total %

% %

Amazon 25 92,60 29 96,70 54 94,70

Cultura 24 88,90 29 96,70 53 93,00

Saraiva * 17 63,00 27 90,00 44 77,20

Siciliano * 10 37,00 24 80,00 34 59,60

Bames & 9 33,30 23 76,70 32 56,10
Noble *

Submarino* 8 29,60 21 70,00 29 50,90

Fnac * 3 11,10 14 46,70 17 29,80

Total 27 100,00 30 100,00 57 100,00
* Teste Qui-quadrado significativo ao nível de 5%.

Fonte: dados da pesquisa / base 57 respondentes

4.2.2. Fontes de Conhecimento dos Endereços Virtuais das Livrarias

A distribuição de freqüência das fontes dos endereços virtuais das livrarias

(TABELA 4.13) indica que a maioria dos entrevistados (52,6%) tomou conhecimento dos

endereços virtuais diretamente pela Internet, ou seja, digitando o nome da livraria seguido

da ~xtensão ".com.br" na janela de busca do navegador. Em segundo lugar, por

recomendação de amigos/ colegas (49,10%). Entretanto, as mídias de massa televisão e

outdoors e as mídias da Internet banners e e-mails foram nenhuma ou poucas vezes citadas

por ambos os grupos de entrevistados.
A opção de digitar o nome mais a extensão ".com" na janela de busca do navegador

como fonte de conhecimento de endereços virtuais de livrarias sugere uma atitude dirigida

dos entrevistados e uma busca pela economia .de tempo na navegação. Ao passo que, as

recomendações de amigos e colegas, apontadas em segundo lugar, salientam a importância
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da comunicação boca-a-boca na disseminação de endereços virtuais e informações pela

Internet. Já as mídias menos ou nenhuma vez apontadas pelos entrevistados, como

televisão, outdoors, banners e e-mails, levantam dúvidas quanto a sua eficácia no processo

de promoção de endereços virtuais de livrarias. De fato, pesquisas indicam que metade dos

internautas brasileiros é contra o envio de propagandas por e-mail (Folha Ibrands, 2001).

Segundo pesquisa do IMT Strategies (Folha Online, 2001), três a cada quatro internautas

(77%) apagam e-mails não solicitados com propagandas sem ao menos ler as mensagens,

enquanto outros 16% ficam irritados, mas abrem a mensagem e apenas 4% sentem

curiosidade para lê-los.

TABELA 4.13 - Fontes de Conhecimento dos Endereços Virtuais das Livrarias

Freq.
Perco Freq. Perco Perco
de Não de Freq.

Fontes de Não de Total
Compro

Compro Compro
Compro Total %

% %

Digitando o nome + .com * 10 37,00 20 66,70 30 52,60

Recomendação 16 59,30 12 40,00 28 49,10
de amigos/colegas

Links em sites de busca 7 25,90 13 43,30 20 35,10

Mídia impressa (jornais, 6 22,20 10 33,30 16 28,10
revistas)

Indo na loja 4 14,80 9 30,00 13 22,80

Banners (anúncios online) 5 18,50 2 6,70 7 12,30

E-mails O 0,00 1 3,30 1 1,80

Televisão O 0,00 O 0,00 O 0,00

Outdoors O 0,00 ° 0,00 O 0,00

Total 27 100,00 30 100,00 57 100,00
* Teste Qui-quadrado significativo ao nível de 5%.

Fonte: dados da pesquisa / base 57 respondentes
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Ao comparar-se a distribuição entre os dois grupos de entrevistados, percebe-se que

a fonte "recomendação de amigos/colegas" foi um pouco mais citada pelo grupo de Não

Compradores (59,30%), do que de Compradores (40,0%), mas essa diferença, segundo o

teste Qui-quadrado, não foi significativa. No entanto, a fonte "digitando o nome da livraria

mais a extensão: .com.br" foi significativamente mais citada pelo grupo de Compradores

(66,7%), apresentando um resultado de teste Qui-quadrado significativo ao nível de 5%.

Este resultado sugere que os Compradores entrevistados que utilizam a Internet para

comprar livros possuem uma atitude mais dirigida que os Não compradores, utilizando a

própria Internet e seus recursos como fonte de endereços virtuais de livrarias.

4.2.3. Sites de Livrarias mais Acessados nos Últimos 12 Meses

As livrarias mais acessadas nos últimos doze meses pelos entrevistados foram a

Amazon (64,90%) e a Cultura (59,60%), como pode ser visto na TABELA 4.14. A livraria

Cultura foi acessada pelos dois grupos de entrevistados em parecida proporção (63,0% e

56,70%), ao passo que a livraria Amazon foi significativamente mais acessada pelos

Compradores (80,0%) do que Não Compradores (48,10%), diferença esta, confirmada pelo

resultado significativo ao nível de 5% do teste Qui-quadrado. De maneira geral, as demais

livrarias foram um pouco mais acessadas pelo grupo de Compradores do que o grupo de

Não Compradores (GRÀFICO 4.4), mas essa diferença não foi significativa de acordo com

o teste Qui-quadrado.

Este resultado sugere que os Compradores entrevistados que utilizam a Internet para

comprar livros têm uma maior preferência por acessar o site da livraria Amazon do que os

Não compradores, os quais na sua maioria (63%) alegaram ter acessado o site da livraria

Cultura com maior freqüência nos últimos 12 meses anteriores à pesquisa. Uma vez que os

Não compradores acessam os sites de livrarias virtuais com o propósito principal de buscar

informações sobre livros e não de comprá-los por este canal, pode-se sugerir que, como os

livros serão comprados no mercado local, a pesquisa de pré-compra seja feita na sua

maioria em sites de livrarias nacionais. O site da Amazon parece ser utilizado por estes

como uma fonte adicional de informações sobre livros para referência e comparação com

os sites de livrarias do mercado local.
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TABELA 4.14 - Sites de Livrarias mais Acessados nos Últimos 12 Meses

Freqüência
Percentual Freqüência

Percentual
Sites mais de Não de Percentual
acessados

de Não
Compraram de Compraram

Freqüência Total
Compraram %

Compraram % Total %

Amazon * 13 48,10 24 80,00 37 64,90

Cultura 17 63,00 17 56,70 34 59,60

Saraiva 6 22,20 10 33,30 16 28,10

Barnes & 4 14,80 6 20,00 10 17,50
Noble

Submarino 2 7,40 4 13,30 6 10,50

Siciliano 1 3,70 3 10,00 4 7,00

Fnac O 0,00 1 3,30 1 1,80

Total 27 100,00 30 100,00 57 100,00
* Teste Qui-quadrado significativo ao nível de 5%.

Fonte: dados da pesquisa / base 57 respondentes

GRÁFICO 4.4 - Livrarias virtuais mais acessadas nos últimos 12 meses
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Fonte: dados da pesquisa / base 57 respondentes
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4.2.4. Motivos de Acesso Freqüente às Livrarias

o fato de possuir melhor acervo de livros foi a razão mais citada para a maior

quantidade de acessos às livrarias (107,02%), tanto pelo grupo de Compradores (126,67%)

como de Não Compradores (85,19%) entrevistados, como mostra a TABELA 4.15. As

demais duas razões mais assinaladas pelo grupo de Compradores foram: a confiabilidade da

livraria (70,0%) e o fato de já ser cadastrado na livraria (76,67%), o que sugere uma

preocupação com a questão da segurança e um hábito ou costume em freqüentar um

determinado site de livraria. Exceto pela razão do preço dos livros (21,05%), todas as

demais razões foram mais assinaladas pelos Compradores do que os Não Compradores,

conforme pode ser observado no GRÁFICO 4.5.

TABELA 4.15 - Motivos de Acesso Freqüente às Livrarias

Freq. Perco Freq. Perco Perco
de Não de Freq.

Motivos de Não de Total
Compro Compro Compro

Compro Total
%

% %

Tem melhor acervo de livros 23 85,19 38 126,67 61 107,02

É mais confiável 7 25,93 21 70,00 28 49,12

Já sou cadastrado nele 3 11,11 23 76,67 26 45,61

Outras razões 9 33,33 16 53,33 25 43,86

É o mais fácil de navegar 5 18,52 15 50,00 20 35,09

Tem melhores resenhas de 5 18,52 13 43,33 18 31,58
livros
Tem melhor mecanismo de 4 14,81 14 46,67 18 31,58
busca
Tem melhores preços de 6 22,22 6 20,00 12 21,05
livros
Tem melhor prazo de entrega 2 7,41 9 30,00 11 19,30

Oferece apoio didático de 2 7,41 3 10,00 5 8,77
livros
Tem melhor preço de frete 1 3,70 3 10,00 4 7,02

Total 27 100,00 30 100,00 57. 100,00

Fonte: dados da pesquisa I base 57 respondentes
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GRÁFICO 4.5 - Motivos de Acesso Freqüente às Livrarias
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Fonte: dados da pesquisa I base 57 respondentes

A fim de verificar quais os motivos que se aplicam a cada livraria e se estes

apresentam diferenças entre os grupos de Compradores e de Não compradores

entrevistados, elaborou-se a TABELA 4.16, que mostra a distribuição de freqüência dos

motivos apontados por livraria para o grupo de Compradores, e a TABELA 4.17, com a

distribuição de freqüência dos motivos apontados por livraria para o grupo de Não

compradores.
Os resultados da TABELA 4.16 mostram que a maioria dos entrevistados do grupo

de Compradores acessaram a livraria Amazon com maior freqüência nos últimos 12 meses

por acreditarem que ela possui melhor acervo de livros (60,0%). Além disso, esta livraria é

acessada por grande parte dos Compradores por estes já serem cadastrados nela (46,6%) e

por acreditarem que ela é mais confiável (40,0%). Em menor parte, mas também

merecendo consideração, a livraria Amazon é apontada pelos Compradores como tendo

melhores resenhas de livros (33,3%). Em termos de acervo de livros, a livraria Cultura

aparece em segundo lugar, apontada por 10Compradores (33,3%).
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TABELA 4.16 - Distribuição de Freqüência dos Motivos por Livraria
d C de ompra ores

Motivos de Freq. Perco Freq.
Perco Freq. Perco Freq. Perco

Compraram Amazon Amazon B&N B&N Sa- Saraiva Cul- Cultura
% % raiva % tura %

Tem melhor 18 60,00 6 20,00 2 6,60 10 33,30
acervo de livros

Outras razões 4 13,30 2 6,60 7 23,30

Já sou cadastrado 14 46,60 2 6,60 1 3,30 6 20,00
nele

É mais confiável 12 40,00 3 10,00 5 16,60

Tem melhor 3 10,00 4 13,30
prazo de entrega

É o mais fácil 7 23,30 2 6,60 2 6,60 3 10,00
de navegar

Tem melhor
mecanismo 8 26,60 2 6,60 3 10,00
de busca

Tem melhores 10 33,30 2 6,60 1 3,30
resenhas de livros

Tem melhores 2 6,60 1 3,30 2 6,60 1 3,30
preços de livros

Tem melhor 1 3,30 1 3,30 1 3,30
preço de frete

Oferece apoio 2 6,60
didático de livros

Total 100,00

Fonte: dados da pesquisa / base 30 respondentes
,
\

Para o grupo de Não compradores entrevistado, mostrado na TABELA 4.17, as

livrarias Arnazon (37,0%) e Cultura (29,6%) também foram apontadas corno tendo



108

melhores acervos de livros. Ao comparar-se a TABELA 4.16 e a TABELA 4.17, pode-se

perceber que o grupo de Compradores atribuiu maior número de motivos de acesso à

livraria Amazon do que o grupo de Não compradores, possivelmente por estes já estarem

mais habituados com os recursos deste site.

TABELA 4.17 - Distribuição de Freqüência dos Motivos por Livraria
d N- C de ao ompra ores

Motivos de Freq. Perco Freq. Perco Freq. Perco Freq. Perco
Amazon B&N Sa- Saraiva Cul- Cultura

Não Compraram Amazon % B&N % raiva % tura %
Tem melhor 10 37,00 2 7,40 3 11,10 8 29,60
acervo de livros

Outras razões 2 7,40 2 7,40 5 7,58

É o mais fácil de 2 7,40 1 3,70 2 7,40
navegar

Tem melhores 1 3,70 2 7,40 2 7,40
preços de livros

Tem melhor 2 7,40
prazo de entrega

Já sou 1 3,70 1 3,70 1 3,70
cadastrado nele

Tem melhores 3 11,10 1 3,70 1 3,70
resenhas de livros

Émais confiável 3 11,10 1 3,70 1 3,70 1 3,70

Tem melhor
meCanIsmo 2 7,40 1 3,70 1 3,70

de busca

Tem melhor 1 3,70
preço de frete

Oferece apoio 1 3,70 1 3,70
didático de livros

Total Amostra 100,00

Fonte: dados da pesquisa / base 27 respondentes
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As outras razões para o acesso freqüente às livrarias virtuais apontadas pelos

entrevistados encontram-se relacionadas na TABELA 4.18. Como pode ser notado, os

motivos são dos mais variados, sendo que os mais freqüentes são o acesso por hábito e

simplesmente para comparação de preços e disponibilidade entre livrarias.

TABELA 4.18 - Outras Razões Para Acesso Freqüente

.Outras Razões IFreqüência

1. Acessa por hábito 4

2. Para saber/comparar o preço 4

3. Para saber/comparar a disponibilidade 3

4. Mandam newsletters/ e-mails com links e sugestões 2

5. Pelo sistema de recomendações 2

6. Diversidade do acervo 1

7. A trabalho 1

8. Agilidade responder dúvidas 1

9. Entregam em casa 1

Total 19

Fonte: dados da pesquisa / base 57 respondentes

4.2.5. Modo de Acesso aos Sites de Livrarias

O modo de acesso aos sites de livrarias mais adotado para Compradores e Não

Compradores entrevistados, como mostrado na TABELA 4.19, foi digitando o nome da

livraria seguido da extensão ".com.br" diretamente na janela de busca do navegador

(64,9%). Em seguida, também para os dois grupos, destacou-se o acesso diretamente pelo

recurso "favoritos", que memoriza os endereços favoritos para rápido acesso, evitando a
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necessidade de re-digitação (31,6%). Este resultado sugere a busca pela economia de tempo

na navegação.

TABELA 4.19 - Modo de Acesso

Freq. Perco Freq. Perco Perco
de Não de Freq.

Modo de Acesso de Não de Total
Compro Compro Compro Compro Total %

% %

Digitando o nome + .com 17 63,00 20 66,70 37 64,90

Eles já estão no "favoritos" 7 25,90 11 36,70 18 31,60

Via mecanismos de busca * 8 29,60 1 3,30 9 15,80

Via portais especializados O 0,00 2 6,70 2 3,50

Via homepage do provedor 1 3,70 1 3,30 2 3,50

Total 27 100,00 30 100,00 57 100,00
Teste Qui-quadrado significativo ao nível de 5%.

Fonte: dados da pesquisa I base 57 respondentes

Em relação à distribuição entre Compradores e Não Compradores pesquisados

(GRÁFICO 4.6), o modo de acesso parece ser semelhante para os dois grupos, com

exceção da opção "via mecanismos de busca", que foi significativamente mais assinalada

pelos Não Compradores (29,6%) do que pelos Compradores (3,3%), resultando no teste

Qui-quadrado positivo ao nível de 5%. Ou seja, os Não compradores utilizam

significativamente mais o recurso de mecanismo de busca para acessar os sítes de livrarias

virtuais do que os Compradores. Uma vez que o propósito do recurso de mecanismo de

busca é a descoberta de endereços virtuais desconhecidos pelo usuário e que o acesso ao

síte de interesse via sua utilização é mais demorado do que em se utilizando os recursos

"digitando o nome+.com" e "favoritos", os resultados sugerem que os Compradores tem

um melhor conhecimento dos endereços virtuais das livrarias e buscam uma maior

economia de tempo na navegação do que os Não compradores.
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GRÁFICO 4.6 - Modo de Acesso
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Fonte: dados da pesquisa / base 57 respondentes

Podemos resumir os resultados da utilização da Internet na pnmeira etapa do

processo de compra de livros, ou seja, no reconhecimento da necessidade, da seguinte

maneira. De forma geral, a maioria dos entrevistados, tanto os Compradores quanto os Não

compradores:

• Já acessou principalmente os sites das livrarias Amazon e Cultura;

• Tomou conhecimento dos endereços virtuais das livrarias diretamente pela

Internet digitando o nome da livraria mais a extensão ".com" na janela de

busca do navegador e/ou por recomendação de amigos ou colegas;

• Acessou com maior freqüência nos últimos 12 meses anteriores à pesquisa

os sites das livrarias Amazon e Cultura por possuírem melhores acervos de

livros;

• Prefere acessar os sites das livrarias diretamente digitando o nome da livraria

mais a extensão ".com" na janela do navegador e/ou via recurso "favoritos".
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Ao comparar-se os dois grupos de entrevistados, ou seja, aqueles que utilizaram a

Internet para comprar livros nos últimos 12 meses anteriores à pesquisa e aqueles que não a

utilizaram como canal de compras, os resultados indicaram que, de forma geral, os

Compradores:

• Acessaram uma maior variedade de sites de livrarias virtuais do que os Não

compradores;

• Tomaram conhecimento dos endereços virtuais das livrarias diretamente pela

Internet digitando o nome da livraria mais a extensão ".com" na janela de

busca do navegador significativamente mais do que os Não compradores;

• Acessaram significativamente mais o site da livraria Amazon do que os Não

compradores;

• Atribuíram uma maior variedade de motivos de acesso freqüente às livrarias

virtuais do que os Não compradores;

• Utilizaram significativamente menos o recurso de mecamsmo de busca

como modo de acesso às livrarias virtuais do que os Não compradores.

4.3. Busca por Informações

A busca por informações sobre livros pode se dar de várias formas e através de

diversas fontes. Em geral, quando o consumidor está interessado em comprar um

determinado livro, antes de decidir comprá-lo, ele realizará uma busca formal em diversas

fontes por informações que subsidiem sua decisão de compra. Ou, não havendo um

interesse prévio por um livro específico, uma série de outras fontes pode servir para

fornecerem informações informalmente, caracterizando uma busca informal.

4.3.1. Busca Formal

Embora não estando necessariamente vinculada à compra propriamente dita, a busca

formal por informações sobre livros inicia-se, em geral, nas próprias livrarias fisicas e/ou

virtuais. Desta forma, relacionando-se -as atividades de pesquisa de informações e compra
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de livros em livrarias fisicas e/ou virtuais, 5 comportamentos podem ser verificados: 1)

Pesquisa e compra em livraria fisica; 2) Pesquisa e compra em livraria virtual, 3) Pesquisa

em livraria fisica e compra em livraria virtual, 4) Pesquisa em livraria virtual e compra em

livraria fisica, ou 5) Pesquisa em livraria fisica ou virtual, mas compra de outras formas

(telefone). A seguir, apresenta-se a distribuição de freqüência de cada um desses

comportamentos para os entrevistados, tanto para o grupo de Compradores como para o de

Não Compradores.

TABELA 4.20 - Pesquisa e Compra em Livraria Física

Freq. Perco Freq. Perco Perco
Pesquisa e compra de Não de Freq.

de Não de Total
em livraria fisica * Compro Compro Compro Compro Total %

% %
"nunca" ou "na menor
parte das vezes" 1 3,70 4 13,30 5 8,80

"às vezes" 1 3,70 10 33,30 11 19,30

"na maior parte das
vezes" a "sempre" 25 92,60 16 53,30 41 71,90

Total
27 100,00 30 100,00 57 100,00

* Teste Qui-quadrado significativo ao nível de 5%.

Fonte: dados da pesquisa / base 57 respondentes

A maioria dos entrevistados, tanto o grupo de Compradores quanto o de Não

compradores, pesquisa e compra em livrarias fisicas na maior parte das vezes a sempre

(71,9%). Comparando-se os dois grupos, nota-se que a maioria dos Não Compradores

comporta-se desta maneira significativamente mais (92,60%) do que os Compradores

(53,30%). Enquanto que grande parte dos Compradores pesquisa e compra somente em

livrarias fisicas às vezes (33,30%). O teste Qui-quadrado confirma essa diferença, uma vez

que teve resultado significativo ao nível de 5%. Ou seja, apesar da maioria dos

entrevistados se comportarem da maneira tradicional, ou seja, pesquisarem e comprarem

livros em livrarias fisicas, os Não compradores se comportam desta maneira com maior

freqüência do que os Compradores. Este resultado parece confirmar aqueles apresentados
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por Donthu e Garcia (1999), segundo os quais os compradores são mais inovadores do que

os não-compradores.

TABELA 4.21 - Pesquisa e Compra em Livraria Virtual

Freq. Perco Freq. Perco Perco
Pesquiso e compro de Não de Freq.

de Não de Total
em livraria virtual * Compro Compro Compro Compro Total %

% %
"nunca" ou."na menor
parte das vezes" 25 92,60 8 26,70 33 57,90

"às vezes" 1 3,70 7 23,30 8 14,00

"na maior parte das
1 3,70 15 50,00 16 28,10vezes" a "sempre"

Total
27 100,00 30 100,00 57 100,00

* Teste Qui-quadrado significativo ao nível de 5%.

Fonte: dados da pesquisa / base 57 respondentes

A maioria dos entrevistados pesquisa e compra em livrarias virtuais na menor parte

das vezes a nunca (57,90%). Ao comparar-se os dois grupos, percebe-se que a maioria dos

Compradores comporta-se desta maneira às vezes (23,30%) e na maior parte das vezes a

sempre (50,00%), enquanto que a maioria dos Não Compradores (92,60%) nunca, ou na

menor parte das vezes, pesquisa e compra em livrarias virtuais, resultando no teste Qui-

quadrado significativo ao nível de 5%. Desta maneira, pode-se observar que, apesar da

pesquisa e compra de livros em livrarias virtuais ainda ser um comportamento pouco

freqüente para os entrevistados, os Compradores se comportam desta maneira com uma

freqüência significativamente maior do que os Não compradores. Este resultado sugere

mais uma vez, que os Compradores são mais inovadores do que os Não compradores,

confirmando as afirmações e Donthu e Garcia (1999).
Já no que se refere à pesquisa em livrarias fisicas e compra em livrarias virtuais, a

TABELA 4.22 mostra que a maioria dos entrevistados (89,50%) nunca, ou na menor parte

das vezes, pesquisa em livrarias fisicas e compra em livrarias virtuais. Tanto o grupo de

Compradores '(83,30%) como de Não Compradores (96,30%), na sua maior parte,
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declararam nunca, ou na menor parte das vezes, pesquisar em livrarias fisicas e comprar em

livrarias virtuais. Ao comparar-se a distribuição de freqüência entre os dois grupos de

entrevistados, pode-se observar que não existem diferenças significativas neste

comportamento entre os dois grupos. Ou seja, tanto para Compradores quanto para os Não

compradores, a pesquisa de livros em livraria fisica com a compra de livros em livrarias

virtuais é um comportamento pouco comum. Apenas eventualmente, alguns entrevistados

declaram "olhar os livros nas livrarias fisicas e posteriormente pesquisar mais em livrarias

virtuais e, nelas acabar comprando o livro de interesse".

TABELA 4.22 - Pesquisa em Livraria Física e Compra em Livraria Virtual

Pesquisa em livraria Freq. Perco Freq. Perco
de Não de Freq. Perco

fisica e compra de Não Compro de Compro Total Total
em livraria virtual Compro % Compro % %
"nunca" ou."na menor
parte das vezes" 26 96,30 25 83,30 51 89,50

"às vezes"

° 0,00 3 10,00 3 5,30

"na maior parte das
5,30vezes" a "sempre" 1 3,70 2 6,70 3

Total
27 100,00 30 100,00 57 100,00

Fonte: dados da pesquisa / base 57 respondentes

A TABELA 4.23 apresenta os resultados referentes à situação de pesquisa em

livraria virtual e compra em livraria fisica. O comportamento de pesquisa de livros em

livrarias virtuais e compra de livros em livrarias fisicas apresentou a distribuição de

freqüência mais variada para o total de entrevistados. Tanto os Compradores quanto os

Não compradores comportaram-se desta maneira em variadas freqüências: sempre ou na

maior parte das vezes (36,80%), às vezes (26,30%) e nunca ou na menor parte das vezes

(36,80%).
Comparando-se os dois grupos de entrevistados, e segundo o teste Qui-quadrado,

não há diferenças significativas entre Compradores e Não Compradores no que se refere a
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este comportamento. Ou seja, em ambos os grupos de entrevistados, a freqüência da

pesquisa em livraria virtual e compra em livraria física variou igualmente de um

comportamento pouco freqüente até muito freqüente, sem que se destacasse alguma

freqüência ou algum grupo específicos.

TABELA 4.23 - Pesquisa em Livraria Virtual e Compra em Livraria Física

Pesquisa em livraria Freq. Perco Freq. Perco

virtual e compra de Não de Não de de Freq. Perco

em livraria física Compro Compro Compro Compro Total Total
% % %

"nunca" ou."na menor
parte das vezes" 9 33,30 12 40,00 21 36,80

"às vezes" 7 25,90 8 26,70 15 26,30

"na maior parte das
vezes" a "sempre" 11 40,70 10 33,30 21 36,80

Total 27 100,00 30 100,00 57 100,00

Fonte: dados da pesquisa / base 57 respondentes

Independentemente de a pesquisa ser realizada em livrarias virtuais ou físicas, a

compra pode ser dar de outras formas, como por exemplo, por telefone. A TABELA 4.24

mostra os resultados deste comportamento. Conforme pode ser visto, a maioria dos

entrevistados (82,50%) nunca compra livros de outras formas, tais como por telefone.

Também aqui, segundo o teste Qui-quadrado, não há diferença neste comportamento entre

o grupo de Compradores e o grupo de Não Compradores. Este resultado mostra que tanto

os Compradores quanto os Não compradores compram seus livros principalmente em

livrarias físicas ou virtuais. De fato, segundo o Sr. Sérgio Hertz, "o Brasil têm uma cultura

ainda pequena de compra a distância, de tele-compra de livros, ou seja, via catálogo,

telefone ou Internet".
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TABELA 4.24 - Pesquisa em Livraria Física ou Virtual,

mas Compra de Outras Formas (telefone)

Pesquisa em livraria Freq. Perco Freq.
Perco

física ou virtual, mas de Não de Não de
de Freq. Perco

compra de outras Compr. Compro Compro
Compr. Total Total

formas (telefone) % % %
"nunca" ou. "na menor
parte das vezes" 24 88,90% 28 93,30% 52 91,20%

"às vezes" 1 3,70% 1 3,30% 2 3,50%

"na maior parte das
vezes" a "sempre" 2 7,40% 1 3,30% 3 5,30%

Total 27 100,00% 30 100,00% 57 100,00%

Fonte: dados da pesquisa / base 57 respondentes

Tomando a amostra total (n=57), podemos resumir o comportamento de pesquisa e

compra dos entrevistados de acordo com o TABELA 4.25:

TABELA 4.25 - Comportamento de Pesquisa e Compra

Desvio Vari- 1° 2° 3°
Comportamento Total Média Pa- ância Quartil Quartil Quartil

drão

Pesquisa e compra em 57 4 1,07 1,14 3 4 5
livraria fisica *
Pesquisa em livraria
virtual e compra 57 3,09 1,15 1,33 2 3 4

em fisica

Pesquisa e compra em 57 2,44 1,34 1,79 1 2 4
livraria virtual *

Pesquisa em livraria fisica 57 1,42 0,82 0,68 1 1 2
e compra em virtual

Pesquisa em livraria fisica
ou virtual mas compra de 57 1,32 0,78 0,61 1 1 1

outras formas (telefone)
* Teste Qui-quadrado significativo ao nível de 5%.

Fonte: dados da pesquisa / base 57 respondentes
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No que se refere ao total de entrevistados, o comportamento mais freqüente é o de

pesquisar e comprar em livrarias fisicas. E, em segundo lugar, pesquisar em livrarias

virtuais e comprar em livrarias fisicas, conforme se pode visualizar no GRÀFICO 4.6. O

resultado sugere que a Internet, também no caso de livros, ainda é mais utilizada para a

pesquisa de informações do que para a compra de livros propriamente dita.

GRÁFICO 4.6 - Comportamento de Pesquisa e Compra
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Fonte: dados da pesquisa / base 57 respondentes

4.3.2. Busca Informal

Além da pesquisa por informações em livrarias fisicas e/ou virtuais, mesmo não

havendo interesse prévio em comprar um determinado livro, uma série de outras fontes

podem conter informações sobre livros e os consumidores podem recorrer a elas em uma

busca informal. As principais fontes de informações de livros além das próprias livrarias

fisicas e virtuais são: amigos, familiares, professores, colegas, revistas, jornais, catálogos de
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editoras e livrarias, Internet (sites diversos além de livrarias), televisão e newsletters

(boletins via e-mail).

Para verificar a freqüência com que os entrevistados consultam cada uma destas

fontes, foi-lhes solicitado que atribuíssem uma nota para cada uma das fontes de acordo

com a escala: 1 para "nunca", 2 para "na menor parte das vezes", 3 para "às vezes", 4 para

"na maior parte das vezes" e 5 para "sempre". Analisando os resultados entre os grupos de

Compradores e de Não compradores e, através do teste Qui-quadrado, não se observaram

diferenças significativas neste comportamento em relação aos dois grupos. Este resultado

sugere que a utilização da Internet para a compra de livros não influencia no

comportamento de consulta às fontes informais, uma vez que, tanto Compradores quanto

Não compradores apresentaram um perfil de consulta às fontes informais semelhante.

Desta forma, os resultados assemelham-se aos apresentados por Azevedo (2000),

segundo os quais não existem evidências para afirmar que os compradores pela Internet

procuram mais ou menos as fontes interpessoais ou as mídias de massa como fonte de

informações para compras pela Internet do que os não-compradores. Desta maneira, os

resultados apresentados na TABELA 4.26 se referem ao total de entrevistados (n=57).

TABELA 4.26 - Média de Consulta nas Fontes

Fontes consultadas Total Média Desvio Vari- 10 20 30

Padrão ância Quartil Quartil Quartil

Professores, colegas 57 3,67 1,26 1,58 3 4 5

Amigos, familiares 57 2,91 1,38 1,9 1 3 4

Revistas 57 2,42 1,07 1,14 1,5 2 3

Jornais 57 1,98 1,09 1,2 1 2 3

Catálogos de editoras, 57 1,88 1,05 1,11 1 1 3
livrarias
Internet (sites diversos 57 1,81 1,09 1,19 1 1 3
além de livrarias)
Newsletters, boletins 57 1,63 0,99 0,99 1 1 2
via e-mail
Televisão 57 1,12 0,38 0,15 1 1 1

Fonte: dados da pesquisa / base 57 respondentes
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Os resultados mostrados na TABELA 4.26 indicam que as fontes de informações

sobre livros mais consultadas em média, além das livrarias físicas e virtuais, são os

professores e colegas, os amigos e familiares e as revistas e os jornais. Mais uma vez, pode-

se evidenciar a importância da comunicação boca-a-boca, através das consultas às fontes

interpessoais, como professores e colegas, amigos e familiares, na disseminação de

informações sobre livros entre os entrevistados. As recomendações de livros e listas de

livros mais vendidos publicadas nas principais revistas e jornais do país também parecem

desempenhar um papel importante na promoção de livros entre os entrevistados. Este

resultado está de acordo com os apresentados por Azevedo (2000), os quais indicaram que

as revistas, os jornais e as fontes pessoais encontram-se entre as mais consultadas antes dos

consumidores realizarem alguma compra pela Internet.

Já as fontes de informações sobre livros menos consultadas em média pelos

entrevistados, conforme pode ser visto no GRÁFICO 4.7, são: a Internet (sites diversos

além de livrarias), as newsletters (boletins via e-mail) e a televisão. Este resultado sugere

uma desconfiança dos entrevistados acerca da qualidade ou até mesmo da veracidade das

informações sobre livros apresentadas por essas fontes. De fato, segundo alguns

entrevistados e conforme o Sr. Sérgio Hertz, "resenha não fala mal de livro".

GRÁFICO 4.7 - Média de Consulta nas Fontes
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Fonte: dados da pesquisa / base 57 respondentes
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Considerando o total de entrevistados (n=57), as fontes informais consultadas

mencionadas pelos entrevistados entre jornais, periódicos, revistas e newsletters foram as

apresentadas na TABELA 4.27.

TABELA 4.27 - Fontes Informais

Revistas Menções Jornais Menções Newsletters Menções

Veja 11
Folha de 8 Amazon 13
São Paulo

Exame 10 Gazeta Mercantil 7 Cultura 9

Revista de
Administração de 4 Valor 5 Atlas 2
Empresas - RAE

The Economist 2
Estado de 4 Saraiva 2
São Paulo

Carta Capital 1 JB 1 Harvard 1

Exame Informática 1 Jornal da Tarde 1 Submarino 1

Harvard Business 1 Uol 1
Review

HSM Management 1 Periódicos Menções

Isto É 1
Journalof 1
Marketing

República 1 Joumalof 1
Consumer Behavior

Business to 1
Business

Time 1

Você 1

Totais 36 28 29

Fonte: dados da pesquisa / base 57 respondentes

Os resultados da TABELA 4.27 mostram que, entre as publicações impressas, as

revistas constituem a fonte informal mais consultada pelos entrevistados, principalmente as
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revistas Veja e Exame. A revista Veja é uma revista de variedades, de circulação nacional e

edição semanal, que publica, além de entrevistas com escritores eventualmente, críticas e

comentários sobre livros e lançamentos do mercado literário na seção denominada "Veja

Recomenda" e uma lista dos dez livros mais vendidos no país nas categorias: ficção, não-

ficção e auto-ajuda e esoterismo. Já a revista Exame, de circulação quinzenal, é uma revista

de negócios, que publica reportagens especialmente voltadas à área da administração de

empresas, economia, negócios, carreira e vida executiva, entre elas, entrevistas com

escritores de livros de negócios, artigos com críticas e comentários de livros e de

lançamentos recentes de publicações da área empresarial no Brasil e no mundo.

Entre os jornais mais consultados pelos entrevistados, destacam-se a Folha de São

Paulo e a Gazeta Mercantil. No caso da Folha de São Paulo, o jornal publica na edição de

domingo o caderno "Folha Mais", totalmente voltado ao mercado comprador de livros, com

a apresentação de ensaios, críticas, comentários sobre livros e lançamentos literários das

mais diversas áreas. Já a Gazeta Mercantil, também na edição de domingo, publica no

caderno Fim de Semana, as seções "Livro" e "Estante", com comentários e críticas de

livros e recomendações de livros nas categorias: nacional e importados. De maneira geral,

os resultados assemelham-se aos apresentados por Dos Anjos (1999), segundo os quais os

livros mais vendidos, em geral, são os livros publicados nas listas de mais vendidos da

revista Veja e do jornal a Folha de São Paulo.

Apesar da maioria dos entrevistados não gostar de banners e propaganda por e-mail,

alguns entrevistados consultam informalmente algumas newsletters, sendo que as mais

consultadas são as enviadas pelas livrarias Amazon e Cultura. Estas são enviadas apenas

quando o entrevistado no momento do cadastro no site da livraria virtual aponta o desejo de

recebê-las. Em geral elas possuem links que levam aos sites das livrarias e apresentam

sugestões de livros e informações de livros baseadas em compras anteriores dos clientes e

em compras de clientes que possuem semelhante perfil de compra. Segundo alguns

entrevistados, especialmente a livraria Amazon "possui um bom sistema de recomendações,

o CRM deles funciona".
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4.3.3. Grau de Confiança nas Fontes

A fim de analisar o grau de confiança que os entrevistados possuem em cada uma

das fontes utilizadas na busca de informações sobre livros, foi-lhes solicitado que

atribuíssem uma nota para cada uma das fontes de acordo com a escala: 1 para "não confio

nada" até 5 para "confio muito". A TABELA 4.28 apresenta o grau de confiança que o total

de entrevistados (n=57) possui em média em cada uma das fontes.

TABELA 4.28 - Grau de Confiança nas Fontes

Confiança nas fontes Total Média
Desvio Variân 1° r 3°
Padrão cia Quartil Quartil Quartil

Livraria fisica 57 4,33 1,01 1,01 4 5 5

Professores, colegas 57 4,19 1,03 1,05 4 4 5

Livraria virtual 57 3,74 1,32 1,73 3 4 5

Amigos, familiares 57 3,49 1,38 1,9 3 4 4

Revistas 57 2,61 1,32 1,74 2 3 3

Jornais 57 2,58 1,36 1,86 2 3 3

Internet (sites diversos 57 1,89 1,57 2,45 O 2 3
além de livrarias)
Newsletters (boletins via 57 1,65 1,33 1,77 0,5 2 3
e-mail)

Televisão 57 1,04 1,09 1,18 O 1 2

Fonte: dados da pesquisa / base 57 respondentes

Os resultados mostram que, no que se refere às informações sobre livros, os

entrevistados possuem em média um maior grau de confiança nas fontes: livrarias fisicas,

professores e colegas e, em terceiro lugar, livrarias virtuais. A Internet (sites diversos além

de livrarias), as newsletters (boletins via e-mail) e a televisão são as fontes consideradas

menos cofiáveis em média pelos entrevistados, como pode ser visto no GRÁFICO 4.8.

Este resultado sugere que os entrevistados em geral confiam na Internet como fonte

de informação sobre livros, no caso da busca por informações em sites de livrarias, mais do

que como canal de compra. No entanto, se esta informação é enviada aos compradores na
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forma de newsletters, sem ser solicitada, ela perde a credibilidade, pois o caráter de

propaganda e a sensação de invasão de privacidade parecem incomodar os consumidores.

De fato, muitos entrevistados declararam que "recebem muitas newsletters e boletins via e-

mail, mas nem olham, apagam direto".

GRÁFICO 4.8 - Grau de Confiança nas Fontes
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Fonte: dados da pesquisa / base 57 respondentes

o grau de busca de informações está intimamente relacionado com o grau de

confiança que os consumidores possuem em cada uma das fontes consultadas. Desta

maneira, relacionando a variável grau de confiança com a variável grau de busca, foi

possível obter o GRAFICO 4.9. O resultado mostra que um maior grau de confiança na

fonte está relacionado diretamente com um maior grau de consulta a esta fonte. O cálculo

da correlação entre estas 2 variáveis confirma existência de dependência entre elas. Neste

caso, a correlação foi igual a 0,983675, considerada alta, pois é bem próxima de 1. Este

resultado indica que as fontes de informações sobre livros mais consultadas pelos

entrevistados são aquelas em que eles mais confiam. Este resultado possui importantes

implicações gerenciais, pois o conhecimento das fontes de informações sobre livros mais
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consultadas e mais confiáveis, bem como as menos consultadas e menos confiáveis, é de

fundamental importância para a obtenção de resultados mais eficazes nas campanhas de

publicidade e na promoção de livros realizadas pelas empresas do mercado livreiro.

GRÁFICO 4.9 - Relação entre Confiança e Consulta nas Fontes
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Fonte: dados da pesquisa / base 57 respondentes

4.3.4. Busca nas Livrarias Virtuais

A fim de explorar como os consumidores investigados realizam a busca de

informações sobre os livros nos sites das livrarias virtuais, procurou-se investigar quais os

tipos de informações que os entrevistados procuram saber sobre os livros e qual o modo

preferido de utilização dos mecanismos de busca disponibilizados pelas livrarias virtuais

para a localização do livro que está sendo buscado.
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4.3.4.1. Tipo de Informações Buscadas

Quando entram em um site de livraria virtual para procurar um livro, os

consumidores pesquisados buscam uma variedade de informações sobre os livros que estão

interessados em comprar. A TABELA 4.29 mostra alguns tipos de informações mais

procuradas.

TABELA 4.29 - Tipo de Informações Buscadas

Freq. Perco Freq. Perco Perco
de Não de Freq.

Tipo de informações de Não de Total
Compr. Compro Compro Compro Total %

% %

Resenha de livros 19 70,40 27 90,00 46 80,70

Opinião de outros 9 33,30 20 66,70 29 50,90
leitores *
Fotos da capa 5 18,50 11 36,70 16 28,10

Preço do livro 20 74,10 20 66,70 40 70,20

Ranking de notas 5 18,50 10 33,30 15 26,30

Leitura do 10capítulo 2 7,40 7 23,30 9 15,80

Total 27 100,00 30 100,00 57 100,00

* Teste QUI-quadrado significativo ao nível de 5%.
Fonte: dados da pesquisa / base 57 respondentes

Em relação às informações sobre os livros pesquisadas na Internet, os resultados

mostram que as mais procuradas pelo total de entrevistados são as resenhas de livros

(80,70%) e o preço dos livros (70,20%). A comparação entre o grupo de Compradores e o

de Não compradores entrevistados, confirmada pelo teste Qui-quadrado, indica que a

opinião de outros leitores é significativamente mais procurada pelo grupo de Compradores

(66,70%), do que pelo grupo de Não compradores. Este resultado pode sugerir uma

tentativa dos Compradores pela redução de risco percebida na compra de livros pela

Internet. As demais informações não apresentaram diferenças significativas entre os dois

grupos.
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Segundo a maiona dos entrevistados, são poucas as livrarias virtuais que

disponibilizam as resenhas e a opção de leitura do 1° capítulo dos livros. A livraria Amazon

parece ser a livraria lembrada como a única que oferece a leitura de resenhas da maioria dos

livros. Alguns entrevistados não consideram importante a leitura do 1° capítulo do livro,

mas sentem falta de observar o índice/sumário de capítulos do livro e a leitura da orelha do

livro. Além das informações indicadas na TABELA 4.29, foram mencionadas também as

seguintes: a disponibilidade dos livros, o prazo de entrega dos livros, o ranking de vendas

dos livros, as recomendações do site e os filtros colaborativos (ex. quem comprou esse livro

comprou também ...).

4.3.4.2. Modo de Busca Preferido

Uma vez que não foram detectadas diferenças significativas na distribuição de

freqüência entre o grupo de Compradores e de Não compradores entrevistados para esta

variável, optou-se em analisar o total da amostra (n=57). Assim, com o objetivo de verificar

de que maneira os entrevistados preferem buscar os livros nos sites de livrarias virtuais, foi-

lhes solicitado que atribuíssem uma nota para cada um dos modos de acordo com a escala:

1 para "não gosto" até 5 para "gosto muito". A TABELA 4.30 apresenta o modo de busca

que o total de entrevistados prefere, em média.

TABELA 4.30 - Modo de Busca Preferido

Busca preferida Total Média Desvio Variân- l° 2° 3°
Padrão cia Quartil Quartil Quartil

Autor 57 4,47 0,95 0,9 4 5 5

Assunto 57 4,19 1,09 1,19 4 5 5

Titulo 57 4,02 1,3 1,7 3,5 5 5

Busca avançada 57 2,28 1,56 2,42 1 1 4

Faixa de Preço 57 1,68 1,17 1,36 1 1 2

Editora 57 1,25 0,66 0,44 1 1 1

ISBN 57 1,04 0,19 3,45E-02 1 1 1

Fonte: dados da pesquisa / base 57 respondentes



128

Em relação à preferência do tipo busca pelos livros que estão interessados em

comprar, os resultados mostram que os entrevistados preferem buscar os livros nos sites de

livrarias digitando diretamente o nome do autor (média=4,47). Em segundo lugar a

preferência recai sobre o assunto (média=4,19) e, em terceiro, sobre o título do livro (4,02).

Conforme pode ser observado no GRÁFICO 4.10, as demais alternativas, apesar de serem

oferecidas por praticamente todas as livrarias virtuais, não são muito apreciadas pelos

entrevistados. Este resultado sugere a preferência em utilizar a Internet para buscar um

livro específico, cujo autor é conhecido ou já foi indicado para o comprador.

GRÁFICO 4.10 - Modo de Busca Preferido
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Fonte: dados da pesquisa / base 57 respondentes

4.3.5. Busca Continuada

No caso da busca continuada, a busca por informações ocorre numa base

relativamente regular, independentemente da necessidade de compras esporádicas. Entre as

motivações desta busca, além da procura por informações que auxiliem numa tomada de

decisão futura, encontra-se simplesmente a diversão da busca por si mesma. A busca

continuada por livros pode ser realizada tanto em livrarias fisicas como em livrarias

virtuais. Desta forma, foi perguntado aos entrevistados se eles costumavam pesquisar livros

mesmo quando não tinham interesse em comprar, em que tipo de livrarias eles pesquisavam

e porque razões eles se comportavam desta maneira.
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Uma vez que os compradores pela Internet, em geral, buscam mais variedade do que

os não compradores (Donthu e Garcia, 1999), poder-se-ia esperar que os Compradores

entrevistados realizassem a busca continuada por informações sobre livros em uma maior

quantidade de livrarias, entre fisicas e virtuais, do que os Não compradores. Além disso,

como os compradores pela Internet em geral apresentam um estilo de vida "plugado" e são

mais inovadores do que os não compradores (Bellman et aI., 1999) poder-se-ia esperar que

os Compradores pesquisados realizassem a busca continuada por informações sobre livros

mais em livrarias virtuais do que em fisicas, ao contrário dos Não compradores.

No entanto, ao comparar-se o grupo de Compradores e de Não compradores

entrevistados em relação à busca continuada, observou-se não existirem diferenças

significativas entre os dois grupos no que se refere ao comportamento desta variável. O

teste Qui-quadrado confirmou a inexistência de dependência desta variável entre os dois

grupos, uma vez que não apresentou resultados significativos ao nível de 5%. Este

resultado indica que o comportamento de busca continuada não depende do comportamento

de utilização da Internet para a compra de livros. Ou seja, tanto os Compradores quanto os

Não compradores possuem semelhante comportamento de busca continuada por

informações sobre livros, que pode se dar tanto em livrarias fisicas quanto em virtuais.

Desta forma, optou-se por apresentar os resultados analisando o total da amostra (n=57),

conforme pode ser observado na TABELA 4.31.

TABELA 4.31 - Busca Continuada em Livrarias Virtuais e/ou Físicas

Livraria
Livraria fisica Total

virtual Não
Percent.

Sim
Percent.

Total
Percent.

% % %

Não 17 29,80 11 19,30 28 49,10

Sim 1 1,80 28 49,10 29 50,90

Total 18 31,60 39 68,40 57 100,00

Fonte: dados da pesquisa / base 57 respondentes

Os resultados mostram que, do total de entrevistados (n=57), 28 (49,10%)

costumam realizar busca continuada tanto em livrarias fisicas quanto em livrarias virtuais.

Ao passo que 17 entrevistados (29,80%) só 'pesquisam quando estão interessados em

comprar um livro específico. Dos demais entrevistados, 11 (19,30%) realizam busca
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continuada apenas em livrarias fisicas e 1 entrevistado (1,80%), apenas em livrarias

virtuais. Pelos resultados, pode-se notar uma preferência pela busca continuada mais em

livrarias fisicas, do que em livrarias virtuais, provavelmente, pelo caráter de diversão e

passeio proporcionados pelas livrarias fisicas, onde se pode além de ver, folhear livros,

escutar músicas e tomar um café.

4.3.5.1. Motivações da Busca Continuada

Segundo os 28 entrevistados que costumam realizar busca continuada por livros

tanto em livrarias virtuais como em livrarias fisicas, uma variedade de razões foi

mencionada como motivadoras deste comportamento. A TABELA 4.32 mostra que os

motivos mais freqüentemente mencionados pelos entrevistados foram: saber das novidades

e lançamentos, conhecimento geral e ver assuntos diversos.

TABELA 4.32 - Motivações de Busca Continuada em Livraria Virtual e Física

Motivações mencionadas ·1 Freqüência

8

7

3

3

3

2

2

1

1

1

31

Saber das novidades e lançamentos

Conhecimento geral, ver assuntos diversos

Para se atualizar, se informar

Pesquisai referências bibliográfica

Passear, olhar os livros

Por curiosidade, impulso

Comparação de preços

Julgar a qualidade do livro

Novas idéias para artigos e cursos

Verificar a existência de promoções

Total

Fonte: dados da pesquisa / base 28 respondentes
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Para os 11 entrevistados que costumam realizar busca continuada por livros somente

em livrarias fisicas, a TABELA 4.33 mostra que uma das razões mais mencionadas como

motivadoras deste comportamento é o desejo de passear, olhar os livros, folheá-los. De

acordo com 5 entrevistados, eles não realizam busca continuada na Internet porque não têm

paciência de entrar no site das livrarias virtuais somente para olhar, sem que haja antes um

interesse pela busca de um livro específico. Ou seja, para estes entrevistados, as livrarias

virtuais parecem se prestar mais à busca dirigida por livros, não consistindo por si mesma

uma atividade divertida, mas apenas necessária.

TABELA 4.33 - Motivações de Busca Continuada Somente Livraria Física

Motivações mencionadas Freqüência

Passear, olhar os livros, folhear os livros 6

Na virtual, só entra quando tem interesse em
comprar, não tem paciência de entrar só para olhar

5

Curiosidade geral, ver novidades 2

Fonte: dados da pesquisa / base 11respondentes
Total 13

A TABELA 4.34 mostra a razão mencionada pelo único entrevistado que realiza

busca continuada somente em livrarias virtuais. Segundo ele, mesmo quando não tem

interesse em comprar um livro específico no momento, ele costuma entrar em sites de

livrarias virtuais para realizar pesquisas bibliográficas sobre um determinado assunto. De

fato, os mecanismos de busca oferecidos pelos sites de livrarias virtuais facilitam a pesquisa

bibliográfica, pois oferecem entre as formas de busca, a específica por assunto.

TABELA 4.34 - Motivações de Busca Continuada Somente Virtual

Motivações mencionadas Freqüência

Pesquisar bibliografia sobre um assunto 1

Fonte: dados da pesquisa I base 1 respondente
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Dos 17 entrevistados que não costumam realizar busca continuada nem em livrarias

virtuais, nem em fisicas, 5 alegam não ter tempo e 6 afirmam que só realizam buscas

dirigidas, mas não explicam porquê. Pode-se sugerir que seja também por falta de tempo,

ou de paciência, ou ainda por não considerarem a atividade de busca continuada por livros

divertida por si mesma.

TABELA 4.35 - Motivações de Não Realização de Busca Continuada

Motivações mencionadas I Freqüência

Não tem tempo 5

Só busca quando tem interesse em comprar 4

É objetivo, tem atitude dirigida 2

Total 11

Fonte: dados da pesquisa / base 17 respondentes

4.3.6. Pesquisa de Preços

Os consumidores de livros podem pesquisar os preços dos livros tanto em livrarias

virtuais como em fisicas. No entanto, as livrarias virtuais parecem oferecer as vantagens

adicionais propiciadas pela Internet de facilidade de utilização dos mecanismos de

comparação de preços, rapidez para a comparação entre preços de várias livrarias,

comodidade, conveniência e baixo custo de comparação. De fato, o Sr. Sérgio Hertz

salienta que "a Internet permite que os consumidores comparem preços muito

rapidamente".

A TABELA 4.36 apresenta a freqüência dos entrevistados em relação à pesquisa de

preços de livros em livrarias virtuais e/ou fisicas.
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TABELA 4.36 - Pesquisa de Preços em Livrarias Virtuais e/ou Físicas

Livraria
Livraria fisica Total

virtual
Não

Percent. Sim
Percent. Total

Percent.
% % %

Não 9 15,80 1 1,80 10 17,50

Sim 16 28,10 31 54,40 47 82,50

Total 25 43,90 32 56,10 57 100,00

Fonte: dados da pesquisa / base 57 respondentes

Os resultados mostram que a maioria dos entrevistados (54,40%) faz pesquisa de

preços antes de comprar livros tanto em livrarias virtuais quanto em livrarias fisicas. Do

total de entrevistados, 16 (28,10%) pesquisam preços de livros apenas em livrarias virtuais,

1 pesquisa apenas em livraria fisica e 9 (15,80%) não fazem pesquisa de preços antes de

comprar livros. De acordo com os resultados, parece haver uma preferência pela utilização

das livrarias virtuais para a realização de pesquisa de preços de livros, já que 47 (82,50%)

dos entrevistados alegam adotar este comportamento.

TABELA 4.37 - Número de Livrarias Físicas Visitadas Para Pesquisa de Preços

N° de Freq.
Perco Freq:

Perco Perco
de Não de Freq.

Livrarias de Não de Total
Físicas Compro

Compro Compro
Compro Total %

% %

o 12 44,44 13 43,33 25 43,86

1 3 11,11 5 16,67 8 14,04

2 9 33,33 7 23,33 16 28,07

3 3 11,11 4 13,33 7 12,28

4 ou mais O 0,00 1 3,33 1 1,75

Total 27 100,00 30 100,00 57 100,00

Fonte: dados da pesquisa / base 57 respondentes
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De acordo com a TABELA 4.37, pode-se verificar que tanto os Compradores

quanto os Não compradores entrevistados que visitam livrarias físicas para realizar

pesquisa de preços, na sua maioria (56,14%) visitam de uma a três livrarias físicas antes de

comprar um livro.

Já a TABELA 4.38, mostra o número de livrarias virtuais que os Compradores e

Não compradores costumam visitar para realizar pesquisa de preços de livros.

TABELA 4.38 - Número de Livrarias Virtuais Visitadas Para Pesquisa de Preços

N° de Freq. Perco Freq. Perco Perco
de Não de Freq.

Livrarias de Não de Total
Virtuais Compro Compro Compro

Compr. Total %
% %

° 7 25,93 3 10,00 10 17,54

1 4 14,81 2 6,67 6 10,53

2 10 37,04 9 30,00 19 33,33

3 6 22,22 7 23,33 13 22,81

4 ou mais ° 0,00 9 30,00 9 15,79

Total 27 100,00 30 100,00 57 100,00

Fonte: dados da pesquisa / base 57 respondentes

A TABELA 4.38 mostra que, também no caso de livrarias virtuais, tanto os

Compradores quanto os Não compradores que visitam livrarias virtuais para realizar

pesquisa de preços, na sua maioria (66,67%) visitam de uma a três livrarias virtuais antes

de comprar um livro. No entanto, comparando-se os dois grupos, pode-se notar que apenas

os Compradores (15,79%) visitam de 4 a 6 livrarias virtuais para realizar pesquisa de preço

de livros. Este resultado pode sugerir que os Compradores acreditem existir uma maior

variação de preços em livros de livrarias virtuais do que os Não compradores.

Uma das facilidades oferecidas pela Internet para a comparação de preços de

produtos consiste nos agentes de comparação de preços. No entanto, conforme mostra a
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TABELA 4.39, podemos verificar que são muito pouco utilizados pelos entrevistados para

a comparação de preços de livros. Do total de entrevistados (n=57), apenas 6 deles

costumam utilizar agentes de comparação de preços, sendo que 5 dos entrevistados

pertencem ao grupo de Compradores.

TABELA 4.39 - Agentes de Comparação de Preços

Freq. Perco Freq. Perco Perco
Agentes de de Não de Freq.

de Não de Total
Comparação de Preços Compro Compro Compro Compro Total %

% %

Buscapé
1 3,70 2 6,66 3 5,26

Bondfaro
O 0,00 O 0,00 O 0,00

Miner
O 0,00 3 10,00 3 5,26

Jacotei
O 0,00 O 0,00 O 0,00

Total
27 16,66 30 83,33 57 100,00

Fonte: dados da pesquisa / base 57 respondentes

Podemos resumir os resultados sobre a utilização da Internet na etapa de busca de

informações no processo de decisão de compra de livros conforme a seguir. De maneira

geral, em relação à busca formal; a maioria dos entrevistados:

• pesquisa e compra em livrarias fisicas na maior parte das vezes a sempre;

• pesquisa e compra em livrarias virtuais na menor parte das vezes a nunca;

• pesquisa em livrarias fisicas e compra em livrarias virtuais nunca, ou na menor parte

das vezes;

• pesquisa em livrarias virtuais e compra em livrarias fisicas em variadas freqüências

(sempre ou na maior parte das vezes, às vezes e nunca ou na menor parte das

vezes);

• nunca compra livros de outras formas, tais como por telefone;
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Comparando-se os dois grupos de entrevistados, ou seja, os Compradores, que

utilizaram a Internet na compra de livros e os Não compradores, que não a utilizaram para

este fim, no que se refere à busca formal, nota-se que:

• a maioria dos Não Compradores pesquisa e compra em livrarias fisicas

significativamente mais do que os Compradores;

• a maioria dos Compradores pesquisa e compra em livrarias virtuais às vezes e na

maior parte das vezes a sempre, enquanto que a maioria dos Não Compradores

nunca, ou na menor parte das vezes;

Já em relação à busca informal, não existem diferenças significativas entre

Compradores e Não compradores pesquisados. De modo geral, os resultados mostram que

as fontes de informações sobre livros:

• mais consultadas em média pelos entrevistados são: os professores e colegas, os

amigos e familiares e as revistas e osjornais;

• menos consultadas em média pelos entrevistados são: a Internet (sites diversos

além de livrarias), as newsletters (boletins via e-mail) e a televisão;

Em relação ao grau de confiança nas fontes de informação sobre livros, pode-se

verificar que um maior grau de confiança na fonte está relacionado diretamente com um

maior grau de consulta a esta fonte. Em geral, os entrevistados possuem em média:

• um maior grau de confiança nas fontes: livrarias fisicas, professores e

colegas e livrarias virtuais;

• um menor grau de confiança nas fontes: newsletters, boletins via e-mail e

televisão;

No que se refere ao comportamento de busca nas livrarias virtuais, os resultados

mostram que:

• os tipos de informações mais procuradas pelo total de entrevistados são as

resenhas e o preço dos livros;

• a opinião de outros leitores é significativamente mais procurada pelo grupo

de Compradores, do que pelo grupo de Não compradores;
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• os entrevistados preferem buscar os livros pelo nome do autor, ou por

assunto, ou pelo título do livro;

No caso da busca continuada por informações sobre livros, tanto os Compradores

quanto os Não compradores entrevistados possuem semelhante comportamento. De modo

geral, os resultados mostram que:

• a maioria dos entrevistados prefere realizar a busca continuada mais em

livrarias fisicas, do que em livrarias virtuais;

• os motivos para realizar a busca continuada são: saber das novidades e

lançamentos, conhecimento geral, ver assuntos diversos, o desejo de passear,

olhar os livros e folheá-los;

• os motivos para não realizar a busca continuada são: falta de tempo, falta de

paciência,

No caso do comportamento de pesquisa de preços antes de comprar livros,

os resultados mostram que a maioria dos entrevistados:

• prefere fazer pesquisa de preços em livrarias virtuais;

• visita de uma a três livrarias fisicas antes de comprar um livro;

• visita de uma a três livrarias virtuais antes de comprar um livro;

• não utiliza agentes de comparação de preços;
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4.4. Avaliação das Alternativas

Para selecionar entre as várias alternativas de compra os consumidores as avaliam

de acordo com vários atributos. Da mesma forma, quando consumidores decidem comprar

um livro, eles deverão decidir também se irão comprá-lo em uma livraria virtual ou fisica,

avaliando uma série de atributos. Os atributos determinantes que orientam os consumidores

na escolha da compra de livros em livrarias virtuais ou fisicas são os atributos que os

consumidores consideram mais importantes e mais diferenciadores entre essas duas formas

de compra.

4.4.1. Atributos Importantes

Inicialmente, pesquisou-se entre 26 variáveis, aquelas que os entrevistados

consideram mais ou menos importantes quando se trata de comprar livros. Para tanto, foi

solicitado aos entrevistados que atribuíssem uma nota para cada uma das variáveis de

acordo com a escala: 1 para "pouco importante" até 5 para "muito importante". A

TABELA 4.40 e TABELA 4.41 apresentam a média de importância atribuída para cada

variável e o desvio padrão em ordem decrescente de importância, para o grupo de Não

Compradores e o grupo de Compradores, respectivamente.
Os resultados da TABELA 4.40 mostram que os valores médios dos graus de

importância para os Não compradores vão de 2,11 até 4,48, sendo que a média das médias é

igual a 3,73. Das 26 variáveis, apenas 10 tiveram valores médios abaixo da média. Entre as

variáveis consideradas menos importantes pelos Não compradores destacam-se: "Convívio

social nas situações de compra de livros" (2,11), "Atendimento padrão" (2,85), "Taxas de

entrega" (3,15), ''Necessidade de deslocamento fisico para a compra de livros" (3,22) e

"Possibilidade de comprar livros a qualquer hora" (3,22). Entre as variáveis consideradas

pelos Não compradores como as mais importantes quando se trata de comprar livros,

encontram-se: "Qualidade do acervo de livros" (4,48), "Facilidade em localizar os livros

buscados" (4,44), "Segurança na utilização do cartão de crédito" (4,30), "Oferta de livros

que não estão disponíveis no mercado local" (4,30) e "Comodidade e conveniência" (4,22).
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TABELA 4.40 - Grau de Importância dos Atributos de Não Compradores

Grau de Importância dos Atributos
da Com ra de Livros de Não Com radores
Qualidade do acervo de livros
Facilidade em localizar os livros buscados
Segurança na utilização do cartão de crédito
Oferta de livros que não estão disponíveis no mercado local
Comodidade e conveniência
Tamanho do acervo de livros
Recebimento imediato dos livros após a compra
Preço dos livros
Facilidade da navegação em sites de livrarias virtuais
Manuseio dos livros antes da compra
Qualidade das informações disponíveis a respeito dos livros
Prazer proporcionado pela compra de livros
Facilidade de comparação de preços de livros
Economia de tempo na compra
Prazo de entrega dos livros
Ausência de pressão psicológica de vendedores
Quantidade das informações disponíveis sobre os livros
Qualidade da apresentação/visualização dos livros
Confiabilidade na livraria
Variedade de formas de pagamento para as compras
Auxílio dos vendedores nas compras
Possibilidade de comprar livros a qualquer hora
Necessidade de deslocamento fisico para a compra de livros
Taxas de entrega
Atendimento padrão
Convívio social nas situações de compra de livros

4,48
4,44
4,30
4,30
4,22
4,22
4,19
4,19
4,04
3,96
3,89
3,89
3,78
3,78
3,78
3,78
3,63
3,56
3,37
3,30
3,30
3,22
3,22
3,15
2,85
2,11

Desvio
Padrão

0,85
0,85
1,27
0,99
0,93
1,05
1,18
0,79
1,06
1,26
1,12
1,01
1,22
1,12
1,42
1,28
1,08
1,19
1,39
1,35
1,20
1,25
1,19
1,54
1,35
1,15

Média 3,73
Fonte: dados da pesquisa / base 57 respondentes

A TABELA 4.41 apresenta o resultado dos graus de importância dos atributos

considerados pelos Compradores entrevistados na compra de livros. Também aqui, as

médias e desvios padrões são mostrados em ordem decrescente de importância.
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TABELA 4.41 - Grau de Importância dos Atributos de Compradores

Grau de Importância dos Atributos
da Com ra de Livros de Com radores ortância

Desvio
Padrão

Facilidade em localizar os livros buscados
Qualidade do acervo de livros
Oferta de livros que não estão disponíveis no mercado local
Segurança na utilização do cartão de crédito
Comodidade e conveniência
Facilidade da navegação em sites de livrarias virtuais
Prazo de entrega dos livros
Economia de tempo na compra
Qualidade das informações disponíveis a respeito dos livros
Tamanho do acervo de livros
Prazer proporcionado pela compra de livros
Confiabilidade na livraria
Recebimento imediato dos livros após a compra
Necessidade de deslocamento físico para a compra de livros
Possibilidade de comprar livros a qualquer hora
Preço dos livros
Taxas de entrega
Quantidade das informações disponíveis sobre os livros
Facilidade de comparação de preços de livros
Qualidade da apresentação/visualização dos livros
Ausência de pressão psicológica de vendedores
Variedade de formas de pagamento para as compras
Manuseio dos livros antes da compra
Auxílio dos vendedores nas compras
Atendimento padrão .
Convívio social nas situações de compra de livros

4,53
4,50
4,40
4,37
4,37
4,20
4,17
4,10
4,07
4,07
4,07
3,97
3,87
3,80
3,73
3,73
3,70
3,63
3,53
3,27
3,23
3,17
3,07
2,90
2,77
2,10

0,68
0,97
0,93
1,19
1,00
0,81
0,99
1,06
1,08
1,23
1,08
1,30
1,11
1,24
1,26
1,17
1,26
1,03
1,14
1,26
1,74
1,23
1,39
1,45
1,36
1,32

Média 3,74

Fonte: dados da pesquisa / base 57 respondentes

A TABELA 4.41 mostra que o grau de importância médio para os Compradores vai

de 2,10 até 4,53, sendo que a média das médias é igual a 3,74, ou seja, muito semelhante à

média das médias de importância dos Não compradores (3,73). Das 26 variáveis, 12

tiveram valores médios abaixo da média. Entre as variáveis consideradas menos

importantes pelos Compradores destacam-se: "Convívio social nas situações de compra de

livros" (2,10). "Atendimento padrão" (2,77) "Auxílio dos vendedores nas compras" (2,90),

"Manuseio dos livros antes da compra" (3,07) e "Variedade de formas de pagamento para

as compras" (3,17).
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Por sua vez, as variáveis consideradas pelos Compradores como mais importantes

na compra de livros são: "Facilidade em localizar os livros buscados" (4,53), "Qualidade do

acervo de livros" (4,50), "Oferta de livros que não estão disponíveis no mercado local"

(4,40), "Segurança na utilização do cartão de crédito" (4,37) e "Comodidade e

conveniência" (4,37).

Ao comparar-se os resultados dos grupos de Compradores e de Não compradores

investigados, pode-se notar que os 5 atributos considerados mais importantes são

semelhantes entre os dois grupos. No entanto, em relação aos 5 atributos considerados

menos importantes entre os dois grupos, há uma diferença: o grupo de Compradores

considera menos importante o "manuseio do livro antes da compra" (3,07) do que o grupo

de Não compradores (3,96). Este resultado sugere que a questão do manuseio dos livros

pode ser um indicador interessante para identificar possíveis compradores de livros das

livrarias virtuais.

4.4.2. Atributos Salientes

Para verificar as diferenças percebidas entre a compra de livros em livrarias físicas e

em livrarias virtuais, foi solicitado aos entrevistados que atribuíssem um grau de

concordância com cada uma das 26 afirmações relacionadas às 26 variáveis, cuja

importância fora avaliada anteriormente, de acordo com a seguinte escala: 1 para "discordo

totalmente" até 5 para "concordo totalmente". A TABELA 4.42 apresenta as médias e

desvios padrões das diferenças percebidas na compra de livros pelos Não compradores, em

ordem decrescente de valores.
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TABELA 4.42 - Grau de Diferença Percebida de Não Compradores

Diferença Percebida na Compra de Livros de Não Compradores

Somente as livrarias físicas possibilitam o manuseio dos livros antes da compra.
A possibilidade de comprar livros sem a necessidade de deslocamento físico é maior
nas livrarias virtuais do que nas que nas livrarias físicas.
As livrarias virtuais permitem maior flexibilidade no horário das compras do que as
livrarias físicas.
Em geral, o prazo de entrega dos livros nas livrarias virtuais é maior do que do que nas
livrarias físicas.
O auxílio de vendedores nas compras ocorre mais nas livrarias físicas do que nas
livrarias virtuais.
O não-recebimento imediato dos livros após a compra ocorre mais nas livrarias virtuais
do que livrarias físicas.
As livrarias virtuais permitem a comparação de preços de livros mais facilmente do
que livrarias físicas.
Existe menor pressão psicológica de vendedores nas compras por livrarias virtuais do
que nas compras por livrarias físicas.
As livrarias virtuais oferecem maior comodidade e conveniência para a compra de
livros do que as livrarias físicas.
A compra de livros em livrarias virtuais oferece menor convívio social do que em
livrarias físicas.
O acervo de livros é maior nas livrarias virtuais do que nas livrarias físicas.
O atendimento nas livrarias virtuais é mais padronizado do que nas livrarias físicas.
O valor pago para o transporte dos livros até a minha residência é maior nas compras
feitas nas livrarias virtuais do que nas compras feitas nas livrarias físicas.
A compra de livros através de livrarias virtuais permite uma maior economia de tempo
do que nas compras em livrarias físicas.
Em geral, é mais fácil localizar os livros que eu quero comprar nas livrarias virtuais do
que nas lojas físicas.
A oferta de livros que não estão disponíveis no mercado local é maior nas livrarias
virtuais do que nas livrarias físicas.
A quantidade de informações disponíveis sobre os livros é maior nas livrarias virtuais
do que nas livrarias físicas.
Eu acho mais fácil navegar em livrarias virtuais do que me deslocar até alguma livraria
física.
O acervo de livros é de melhor qualidade nas livrarias virtuais do que nas livrarias
físicas.
A qualidade das informações disponíveis a respeito dos livros nas livrarias virtuais é
melhor do que nas livrarias físicas.
Em geral, é possível encontrar livros com preços mais baixos nas livrarias virtuais do
que nas livrarias físicas.
Em geral, livrarias virtuais oferecem maior variedade de formas de pagamento para as
compras do que livrarias físicas.
A qualidade da apresentação/visualização dos livros é maior nas livrarias virtuais do
que nas livrarias físicas.
A compra de livros em livrarias virtuais oferece maior prazer do nas livrarias físicas.
A compra de livros em livrarias virtuais oferece maior segurança na utilização do
cartão de crédito do que nas livrarias físicas.
Para mim, existe maior confiabilidade nas livrarias virtuais do que nas livrarias físicas.

Média

Desv.
Pad.

4,67 0,73
4,59 0,69

4,41 1,12

4,11 1,25

4,11 0,93

3,93 0,92

3,89 0,97

3,89 1,09

3,78 1,25

3,78 1,28

3,74 1,06
3,70 1,03
3,63 1,01

3,59 1,12

3,56 0,93

3,56 1,01

3,44 1,25

3,41 1,45

3,37 1,11

3,33 1,27

3,26 0,81

2,81 0,96

2,22 1,01

1,85 1,17
1,78 1,09

1,74 1,02
3,47

Fonte: dados da pesquisa / base 57 respondentes



143

Segundo a TABELA 4.42, os valores médios da diferença percebida pelos Não

compradores entrevistados nas compras de livros em livrarias virtuais e fisicas varia de 1,74

até 4,67, sendo que a média das médias é de 3,47. Das 26 características, 10 apresentaram

valores abaixo do valor médio. As características que apresentaram menor diferença

percebida pelos Não compradores em relação à compra de livros em livrarias virtuais foram

as seguintes: "confiabilidade nas livrarias" (1,74), "segurança na utilização do cartão de

crédito" (1,78), "prazer proporcionado pelas compras" (1,85), "qualidade da

apresentação/visualização dos livros" (2,22) e "variedade de formas de pagamento para as

compras" (2,81).

Já as características que apresentaram as maiores diferenças percebidas para os Não

compradores em relação à compra de livros na Internet foram : "a possibilidade do

manuseio dos livros antes da compra" (4,67), "a necessidade de deslocamento fisico para a

compra de livros" (4,59), "a flexibilidade no horário das compras" (4,41), "o prazo de

entrega dos livros" (4,11) e "o auxílio de vendedores nas compras" (4,11).

A TABELA 4.43 mostra as médias e desvios padrões da diferença percebida na

compra de livros em livrarias virtuais e fisicas pelo grupo de Compradores. Os valores

seguem apresentados em ordem decrescente de média.
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Diferença Percebida na Compra de Livros de Compradores

TABELA 4.43 - Grau de Diferença Percebida de Compradores

As livrarias virtuais permitem maior flexibilidade no horário das compras do que as
livrarias fisicas.
A possibilidade de comprar livros sem a necessidade de deslocamento fisico é maior
nas livrarias virtuais do que nas que nas livrarias fisicas.
O não-recebimento imediato dos livros após a compra ocorre mais nas livrarias
virtuais do que livrarias fisicas.
Somente as livrarias fisicas possibilitam o manuseio dos livros antes da compra.
A oferta de livros que não estão disponíveis no mercado local é maior nas livrarias
virtuais do que nas livrarias fisicas.
As livrarias virtuais permitem a comparação de preços de livros mais facilmente do
que livrarias fisicas.
Eu acho mais fácil navegar em livrarias virtuais do que me deslocar até alguma
livraria fisica.
A compra de livros através de livrarias virtuais permite uma maior economia de
tempo do que nas compras em livrarias fisicas.
O auxílio de vendedores nas compras ocorre mais nas livrarias fisicas do que nas
livrarias virtuais.
As livrarias virtuais oferecem maior comodidade e conveniência para a compra de
livros do que as livrarias fisicas.
O acervo de livros é maior nas livrarias virtuais do que nas livrarias fisicas.
A compra de livros em livrarias virtuais oferece menor convívio social do que em
livrarias fisicas.
Em geral, é mais fácil localizar os livros que eu quero comprar nas livrarias virtuais
do que nas lojas fisicas.
Em geral, o prazo de entrega dos livros nas livrarias virtuais é maior do que do que
nas livrarias fisicas.
O valor pago para o transporte dos livros até a minha residência é maior nas
compras feitas nas livrarias virtuais do que nas compras feitas nas livrarias fisicas.
Existe menor pressão psicológica de vendedores nas compras por livrarias virtuais
do que nas compras por livrarias fisicas.
O atendimento nas livrarias virtuais é mais padronizado do que nas livrarias fisicas.
A qualidade das informações disponíveis a respeito dos livros nas livrarias virtuais é
melhor do que nas livrarias fisicas.
A quantidade de informações disponíveis sobre os livros é maior nas livrarias
virtuais do que nas livrarias fisicas.
O acervo de livros é de melhor qualidade nas livrarias virtuais do que nas livrarias
fisicas.
Em geral, é possível encontrar livros com preços mais baixos nas livrarias virtuais
do que nas livrarias fisicas.
Para mim, existe maior confiabilidade nas livrarias virtuais do que nas livrarias
fisicas.
A qualidade da apresentação/visualização dos livros é maior nas livrarias virtuais do
que nas livrarias fisicas.
A compra de livros em livrarias virtuais oferece maior segurança na utilização do
cartão de crédito do que nas livrarias fisicas.
A compra de livros em livrarias virtuais oferece maior prazer do nas livrarias
fisicas.
Em geral, livrarias virtuais oferecem maior variedade de formas de pagamento para
as compras do que livrarias fisicas.

Desv.
Pad.

4,90 0,40

4,80 0,55

4,50 0,86

4,47 0,94
4,43 1,07

4,33 0,92

4,27 1,01

4,27 1,17

4,17 0,99

4,13 0,94

4,10 0,84
4,10 0,96

4,07 1,14

3,93 1,39

3,87 1,14

3,87 1,33

3,87 1,07
3,77 1,10

3,67 1,37

3,47 1,25

3,23 0,97

2,43 0,86

2,40 1,10

2,33 1,09

2,30 0,92

2,20 1,16

3,76Média
Fonte: dados da pesquisa / base 57 respondentes
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De acordo com a TABELA 4.43, os valores médios da diferença percebida pelos

Compradores pesquisados nas compras de livros em livrarias virtuais e fisicas varia de 2,20

até 4,90, sendo que a média das médias é de 3,76. Das 26 características, 8 apresentaram

valores abaixo do valor médio. As características que apresentaram menor diferença

percebida pelos Compradores em relação à compra de livros em livrarias virtuais foram as

seguintes: "a variedade nas formas de pagamento" (2,20), "o prazer" proporcionado pelas

compras" (2,30), "a segurança na utilização do cartão de crédito" (2,33), "a qualidade da

apresentação/visualização dos livros" (2,40) e a "confiabilidade nas livrarias" (2,43).

Para os Compradores investigados, as características que apresentaram as maiores

diferenças percebidas nas compras de livros pela Internet foram: "a flexibilidade no horário

das compras" (4,90), "a possibilidade de comprar livros sem a necessidade de deslocamento

fisico" (4,80), "o recebimento imediato dos livros após a compra" (4,50), "o manuseio dos

livros antes da compra" (4,47) e "a oferta de livros que não estão disponíveis no mercado

local" (4,43).

Comparando-se os graus de diferenças percebidas entre os grupos de Compradores e

de Não compradores entrevistados na compra de livros em livrarias virtuais e fisicas pode-

se notar que a média das médias das diferenças percebidas é semelhante entre os dois

grupos (3,76 e 3,47 respectivamente). Também as 5 características percebidas como menos

diferenciadoras na compra de livros em livrarias virtuais e fisicas foram as mesmas para os

dois grupos, apesar de se apresentarem em uma ordem diferenciada.

Entre as 5 características percebidas como mais diferenciadoras, entretanto,

observam-se algumas diferenças entre os grupos de Compradores e de Não compradores

entrevistados. O grupo dos Compradores parece perceber maior diferença em relação à

oferta de livros que não estão disponíveis no mercado local do que os Não compradores

(4,43 e 3,56 respectivamente). Ao passo que os Não compradores parecem perceber maior

diferença no prazo de entrega dos livros do que o grupo dos Compradores (4,11 e 3,93

respectivamente).
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4.4.3. Atributos Determinantes

Os atributos determinantes são aqueles que direcionam a decisão de escolha da

compra de livros pelo consumidor em livrarias virtuais ou fisicas. Assim, os atributos mais

determinantes são aqueles percebidos pelo consumidor como mais importantes na compra

de livros e mais salientes, ou seja, mais diferenciadores entre a compra de livros em

livrarias virtuais ou fisicas. Uma vez que a determinância se dá pela combinação do grau de

importância percebido nos atributos da compra de livros com a diferença percebida entre as

duas formas de compra, o valor de detenninância de cada atributo pode ser obtido

multiplicando-se a média da importância percebida com a média da diferença percebida

para cada um dos 26 atributos avaliados pelos entrevistados. A TABELA 4.44 apresenta os

valores de detenninância em ordem decrescente para os Não Compradores.

Conforme mostra a TABELA 4.44, pode-se observar que os atributos mais

determinantes para a decisão da compra de livros em livrarias virtuais ou fisicas por parte

dos Não compradores entrevistados são: a possibilidade do manuseio dos livros antes da

compra (18,49), o recebimento imediato dos livros após a compra (16,43), a comodidade e

a conveniência (15,95), a facilidade em localizar os livros buscados (15,80) e o tamanho do

acervo de livros (15,79).

Para os Não compradores pesquisados, os atributos menos determinantes para a

compra de livros em livrarias virtuais ou fisicas são: o convívio social nas situações de

compra de livros (7,98), a qualidade da apresentação/ visualização dos livros (7,90), a

segurança na utilização do cartão de crédito (7,64), o prazer proporcionado pela compra de

livros (7,20) e a confiabilidade na livraria (5,87).
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TABELA 4.44 - Atributos Determinantes de Não Compradores

Atributos Determinantes de Determinância
Não Com radores
Manuseio dos livros antes da compra 18,49
Recebimento imediato dos livros após a compra 16,43
Comodidade e conveniência 15,95
Facilidade em localizar os livros buscados 15,80
Tamanho do acervo de livros 15,79
Prazo de entrega dos livros 15,53
Oferta de livros que não estão disponíveis no
mercado local 4,30 3,56 15,28
Qualidade do acervo de livros 4,48 3,37 15,10
Necessidade de deslocamento físico para a
compra de livros 3,22 4,59 14,80
Facilidade de comparação de preços de livros 3,78 3,89 14,69
Ausência de pressão psicológica de vendedores 3,78 3,89 14,69
Possibilidade de comprar livros a qualquer hora 3,22 4,41 14,20
Facilidade da navegação em sites de livrarias
virtuais 4,04 3,41 13,76
Preço dos livros 4,19 3,26 13,64
Economia de tempo na compra 3,78 3,59 13,57
Auxílio dos vendedores nas compras 3,30 4,11 13,55
Qualidade das informações disponíveis a
respeito dos livros 3,89 3,33 12,96
Quantidade das informações disponíveis sobre
os livros 3,63 3,44 12,50
Taxas de entrega 3,15 3,63 11,43
Atendimento padrão 2,85 3,70 10,56
Variedade de formas de pagamento para as
compras 3,30 2,81 9,28
Convívio social nas situações de compra de
livros 2,11 3,78 7,98
Qualidade da apresentação/visualização dos
livros 3,56 2,22 7,90
Segurança na utilização do cartão de crédito 4,30 1,78 7,64
Prazer proporcionado pela compra de livros 3,89 1,85 7,20
Confiabilidade na livraria 3,37 1,74 5,87
Fonte: dados da pesquisa / base 57 respondentes

É interessante notar que a segurança na utilização do cartão de crédito, apesar de

considerada muito importante, apareça como um dos atributos menos determinantes para os

Não compradores entrevistados. Isso se deveu ao fato de que a segurança na utilização do

cartão é vista como muito importante 'independentemente do mesmo estar sendo utilizado
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em livrarias virtuais ou fisicas. Ou seja, a utilização do cartão em si é que acarreta riscos e

não o meio em que é utilizado. De fato, segundo alguns entrevistados "os cartões podem ser

clonados em livrarias fisicas, via recibo de papel carbono, tanto quanto em livrarias

virtuais, via hackers".

A TABELA 4.45 apresenta os atributos determinantes para a compra de livros em

livrarias virtuais ou fisicas para os Compradores pesquisados. Também aqui, os valores

estão dispostos em ordem decrescente de determinância. Ou seja, os atributos mais

determinantes são aqueles percebidos pelos Compradores como mais importantes na

compra de livros e mais diferenciadores entre a compra em livrarias fisicas ou virtuais. Da

mesma forma que no caso dos Não compradores, os valores de determinância dos atributos

para os Compradores foram calculados multiplicando-se a média da importância percebida

com a média da diferença percebida para cada um dos 26 atributos analisados.

Pode-se observar que, para o grupo dos Compradores investigados, os atributos

mais determinantes para a compra de livros em livrarias virtuais ou fisicas são: a oferta de

livros que não estão disponíveis no mercado local (19,51), a facilidade em localizar os

livros buscados (18,44), a possibilidade de comprar livros a qualquer hora (18,29), a

necessidade de deslocamento fisico para a compra de livros (18,24) e a comodidade e a

conveniência (18,05).

Já os atributos menos determinantes na compra de livros para os Compradores

pesquisados foram os seguintes: a confiabi1idadena livraria (9,65), o prazer proporcionado

pela compra de livros (9,35), o convívio social nas situações de compra de livros (8,61), a

qualidade da apresentação/visualização dos livros (7,84) e a variedade de formas de

pagamento para as compras (6,97).
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TABELA 4.45 - Atributos Determinantes de Compradores

Atributos Determinantes Média de Determinância
de Com radores Diferença
Oferta de livros que não estão disponíveis no 4,43 19,51
mercado local
Facilidade em localizar os livros buscados 4,53 4,07 18,44
Possibilidade de comprar livros a qualquer 3,73 4,90 18,29
hora
Necessidade de deslocamento físico para a 3,80 4,80 18,24
compra de livros
Comodidade e conveniência 4,37 4,13 18,05
Facilidade da navegação em sites de livrarias 4,20 4,27 17,92
virtuais
Economia de tempo na compra 4,10 4,27 17,49
Recebimento imediato dos livros após a 3,87 4,50 17,40

compra
Tamanho do acervo de livros 4,07 4,10 16,67
Prazo de entrega dos livros 4,17 3,93 16,39
Qualidade do acervo de livros 4,50 3,47 15,60
Qualidade das informações disponíveis a 4,07 3,77 15,32
respeito dos livros
Facilidade de comparação de preços de livros 3,53 4,33 15,31

. Taxas de entrega 3,70 3,87 14,31
Manuseio dos livros antes da compra 3,07 4,47 13,70
Quantidade das informações disponíveis sobre 3,63 3,67 13,32
os livros
Ausência de pressão psicológica de 3,23 3,87 12,50
vendedores
Auxílio dos vendedores nas compras 2,90 4,17 12,08
Preço dos livros 3,73 3,23 12,07
Atendimento padrão 2,77 3,87 10,70
Segurança na utilização do cartão de crédito 4,37 2,33 10,19
Confiabilidade na livraria 3,97 2,43 9,65
Prazer proporcionado pela compra de livros 4,07 2,30 9,35
Convívio social nas situações de compra de 2,10 4,10 8,61
livros
Qualidade da apresentação/visualização dos 3,27 2,40 7,84
livros
Variedade de formas de pagamento para as 3,17 2,20 6,97
compras
Fonte: dados da pesquisa / base 57 respondentes
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Entre os atributos menos determinantes para os Compradores entrevistados, é

interessante notar que o prazer proporcionado pela compra é percebido como muito

importante, no entanto, não é percebido como muito diferente entre os dois canais. Já o

convívio social nas situações de compra de livros é percebido como muito diferente entre

livrarias virtuais e fisicas, porém tem pouca importância para os Compradores

Ao comparar-se os atributos determinantes entre o grupo de Não Compradores e o

de Compradores pesquisados, pode-se notar que os 6 atributos menos determinantes para a

compra de livros em livrarias virtuais para os dois grupos são os mesmos, apenas em ordem

um pouco alterada entre si. Em ambos os grupos, a segurança na utilização do cartão de

crédito e o prazer proporcionado pela compra de livros aparecem como importantes, porém

pouco diferenciadores e o convívio social nas situações de compra de livros aparece como

diferenciador, porém pouco importante.

Em relação aos atributos mais determinantes, ao comparar-se o grupo de

Compradores e de Não compradores entrevistados, percebem-se algumas diferenças: o

manuseio dos livros para os Não compradores é muito importante e diferenciador, no

entanto, para os Compradores, apesar de ser percebido como diferenciador é menos

importante. A possibilidade de comprar livros a qualquer hora é muito importante e

diferenciadora para os Compradores, mas para os Não compradores, apesar de

diferenciador, este atributo é menos importante.

A comodidade e a conveniência e a facilidade em localizar os livros buscados estão

entre os atributos mais determinantes para os dois grupos, os Compradores e os Não

compradores, ou seja, são considerados importantes e diferenciadores. Neste caso, ambos

os grupos concordam que as livrarias virtuais oferecem maior comodidade e conveniência

para a compra de livros do que as livrarias fisicas e oferecem maior facilidade para

localizar os livros buscados.

De maneira geral, os resultados referentes à utilização da Internet na etapa de

avaliação das alternativas no processo de compra de livros podem ser resumidos conforme

a seguir. Segundo os entrevistados, tanto os Compradores quanto os Não compradores, os

atributos considerados menos determinantes para a compra de livros em livrarias virtuais

ou fisicas foram:
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• o convívio social nas situações de compra de livros, a qualidade da apresentação/

visualização dos livros, a segurança na utilização do cartão de crédito, o prazer

proporcionado pela compra de livros e a confiabilidade na livraria;

Já os atributos considerados mais determinantes para a compra de livros em

livrarias virtuais ou fisicas diferiram um pouco entre Compradores e Não compradores

entrevistados. De modo geral, em relação aos atributos mais determinantes, os resultados

mostraram que:

• o manuseio dos livros para os Não compradores é muito importante e diferenciador,

enquanto que para os Compradores, apesar diferenciador, é menos importante;

• a possibilidade de comprar livros a qualquer hora é muito importante e

diferenciadora para os Compradores, mas para os Não compradores, apesar de

diferenciadora, é menos importante;

• a comodidade e a conveniência e a facilidade em localizar os livros buscados estão

entre os atributos mais determinantes para os dois grupos, os Compradores e os Não

compradores, ou seja, são considerados importantes e diferenciadores.

4.5. Compra de Livros

Esta etapa do processo de compras trata das compras que foram efetivamente

consumadas. Inicialmente, serão apresentados os resultados das compras de livros dos

últimos 12 meses do total da amostra (n=57),. tanto de Compradores, quanto de Não

compradores, a fim de traçar um paralelo comparativo. A seguir, será analisado o

comportamento de compras realizadas em livrarias virtuais pelo grupo dos Compradores

entrevistados (n=30). E por fim, serão mostrados os resultados referentes a compras por

impulso, compras para dar de presente, troca de compras e utilização de cupons de desconto

em compras de livros.
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4.5.1. Fontes de Compra de Livros

Entre as fontes de compra de livros mais utilizadas pelos entrevistados, encontram-se as

livrarias virtuais, as livrarias fisicas e a compra feita por telefone. A TABELA 4.46

apresenta a forma de utilização destas fontes pelo grupo dos Não compradores, para

comprarem livros nos últimos 12meses anteriores à pesquisa de campo.

TABELA 4.46 - Estatística Descritiva dos Não Compradores

Fontes de compra N Mínimo Máximo Soma Média Desvio Variância
Padrão

Livraria Virtual 27 O O O O O O

Telefone 27 O 10 26 0,96 2,44 5,96

Livraria Física 27 2 50 300 11,11 9,56 91,333

Total de compras 326 Média de compras 12,07

Fonte:dadosdapesquisa/ base27 respondentes

GRÁFICO 4.11 - Fontes de Compra de Não compradores
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Fonte: dados da pesquisa / base 27 respondentes
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Conforme pode ser observado na TABELA 4.46 e no GRÁFICO 4.11, os Não

compradores compraram a maior parte dos livros nos últimos 12 meses em livrarias fisicas

e a menor parte por telefone. Em média, os Não compradores compraram 11,11 livros em

livrarias fisicas e 0,96 livros por telefone. Do total de compras, os Não compradores

compraram em média 12,07 livros nos últimos 12meses.

A TABELA 4.47 apresenta as estatísticas descritivas das fontes de livros comprados

nos últimos 12 meses anteriores à pesquisa de campo pelo grupo dos Compradores

entrevistados.

TABELA 4.47 - Estatística Descritiva dos Compradores

Fontes de compra N Mínimo Máximo Soma Média Desvio VariânciaPadrão

Livraria Virtual 30 1 50 230 7,67 10,06 101,264

Telefone 30 ° 15 27 0,9 2,83 8,024

Livraria Física 30 ° 37 426 14,2 9,51 90,51

Total de compras 683 Média de compras 22,77

Fonte: dados da pesquisa / base 30 respondentes

Segundo a TABELA 4.47 e o GRÁFICO 4.12, os Compradores compraram a maior

parte dos livros nos últimos 12 meses em livrarias fisicas, em segundo lugar em livrarias

virtuais e, em sua menor parte por telefone. Em média, os Compradores compraram 14,2

livros em livrarias fisicas, 7,67 livros em livrarias virtuais e 0,9 livros por telefone. Do total

de compras, os Compradores compraram em média 22,77 livros nos últimos 12 meses.

Comparando-se as estatísticas de fontes de compra entre os dois grupos, de

Compradores e de Não compradores entrevistados, pode-se observar que no grupo dos

Compradores, os entrevistados compraram em média mais livros do que os Não

compradores, tanto nas livrarias fisicas, quanto no total de compras de livros dos últimos 12

meses. Este resultado sugere que os consumidores de livros que compram livros pela

Internet, em geral, compram mais livros do que aqueles que não utilizam a Internet como

canal de compra.
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GRÁFICO 4.12 - Fontes de Compra de Compradores
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Fonte: dados da pesquisa / base 30 respondentes

4.5.2. Tipos de Livros Comprados

A TABELA 4.48 apresenta os tipos de livros mais comprados pelos entrevistados

nos últimos 12 meses anteriores à data das entrevistas. A distribuição de freqüência dos

tipos de livros comprados nos últimos doze meses e o GRÁFICO 4.13 mostram que a

maioria dos livros comprados foi composta de livros científicos, técnicos e profissionais

(100,0%) e de obras gerais (52,6%), tanto para o grupo de Compradores quanto de Não

Compradores pesquisados. Ao comparar-se os dois grupos e, segundo o teste Qui-quadrado,

não existem diferenças significativas neste comportamento entre Compradores e Não

compradores. Ou seja, a utilização da Internet para comprar livros não depende do tipo de

livro comprado. Uma vez que, tanto Compradores quanto Não compradores, compraram na

sua maioria os mesmos tipos de livro, esta variável não constitui numa boa previsora do

comportamento de utilização da Internet na compra de livros.
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TABELA 4.48 - Tipos de Livros Comprados

Freq.
Perco Freq. Perco Perco

de Não de Freq.
Tipos de Livros de Não de Total

Compro Compro Compro Compro Total %
% %

Didáticos 2 7,40 7 23,30 9 15,80

Obras Gerais 16 59,30 14 46,70 30 52,60

Científicos, técnicos e 27 100,00 30 100,00 57 100,00
profissionais

Total 27 100,00 30 100,00 57 100,00

Fonte: dados da pesquisa / base 57 respondentes

GRÁFICO 4.13 - Tipos de Livros Comprados
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4.5.3. Compra de Livros em Livrarias Virtuais

Uma vez que o trabalho tem como objetivo avaliar, nesta etapa do processo decisório de

compras, a utilização da Internet na compra de livros, os resultados apresentados a seguir se

referem ao comportamento do grupo de Compradores. Ou seja, os 30 entrevistados que

compraram livros pela Internet nos últimos 12 meses anteriores à coleta de dados da

pesquisa.

4.5.3.1. A Primeira Compra de Livros

A TABELA 4.49 apresenta em que ano, aproximadamente, os Compradores (n=30)

compraram livros pela Internet pela primeira vez.

TABELA 4.49 - Ano da Primeira Compra de Livros

Freq. Perco
de

Ano da Primeira Compra de ComproCompro %

1995 a 1996 4 13,30

1997 a 1998 17 56,70

1999 a 2000 5 16,70

2001 a 2002 4 13,30

Total 30 100,00
Fonte: dados da pesquisa / base 30 respondentes

Observando os resultados, pode-se notar que a maioria dos Compradores (56,7%)

começou a comprar livros pela Internet entre os anos de 1997 e 1998. Uma vez que,

conforme visto no item 4.1.1.2, a maioria dos entrevistados, tanto os Compradores quanto

os Não compradores, começou a utilizar a Internet entre os anos de 1995 e 1996, pode-se

observar que a primeira compra de livros não demorou muito a ocorrer para os

Compradores. Este resultado sugere que os Compradores de livros, apesar de serem tão



157

familiarizados com a Internet quanto os Não compradores, são mais inovadores que os Não

compradores, corroborando os estudos de Donthu e Garcia (1999) e Azevedo (2000).

A TABELA 4.50 mostra em que livraria virtual foi efetuada a primeira compra de

livros pelos Compradores entrevistados, realizada pela Internet.

TABELA 4.50 - Livrarias Virtuais

Freqüência
Percentual

de
Livrarias Virtuais de CompraramCompraram %

Amazon 24 80.00

Barnes & Noble 1 330

Saraiva 1 330

Cultura 2 6.70

Siciliano O 0.00

Submarino 1 330

Fnac O 0.00

Outra 1 330

Total 30 100,00

Fonte: dados da pesquisa / base 30 respondentes

Como pode ser visto na tabela, a maioria dos Compradores (80,0%) comprou livros

pela primeira vez na Internet através da livraria Amazon. Este resultado pode ter se dado

devido ao fato de que a livraria Amazon foi uma das pioneiras a vender livros pela Internet.

Sua inauguração, acompanhada de maciça campanha de publicidade, deu-se em julho de

1995, quando, então, a livraria passou a atender, além do mercado americano, o mercado

global, oferecendo a possibilidade de enviar os livros comprados com várias opções de

fretes de preços e prazos diferenciados para vários países, inclusive o Brasil (Spector,

2000).

o site da livraria Cultura também foi inaugurado em 1995 (Dos Anjos, 1999). No

entanto, apenas 2 entrevistados alegaram ter efetuado suas primeiras compras de livros por
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ele. Uma vez que os livros encontrados na livraria Cultura poderiam ser adquiridos na

livraria física, este resultado sugere que à utilização da Internet seria justificada para

comprar livros que não fossem encontrados no mercado local. Desta maneira, assim como a

Amazon foi a livraria mais acessada pelos entrevistados pela qualidade de seu acervo, a

primeira compra também pode ter se dado em função do acervo. Já entre as livrarias

virtuais brasileiras, o site da livraria Siciliano foi inaugurado apenas em 1997, e o da

Saraiva, por sua vez, em fins de 1998 (Dos Anjos, 1999).

4.5.3.2. As Demais Compras de Livros

A TABELA 4.51 apresenta as livrarias virtuais que os Compradores j á utilizaram

pra comprar livros.

TABELA 4.51 - Livrarias Virtuais

Freqüência
Percentual

de
Livrarias de Compraram
Virtuais Compraram %

Amazon 27 90,00

Bames& 5 16,70
Noble

Saraiva 6 20,00

Cultura 17 56,70

Siciliano 4 13,30

Submarino 5 16,70

Fnac 3 10,00

Total 30 100,00
Fonte: dados da pesquisa / base 30 respondentes

Os resultados mostram que as livrarias mais acessadas pelos Compradores

entrevistados foram também aquelas nas quais os Compradores mais compraram livros. Ou
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seja, a maioria dos Compradores já comprou livros na Amazon (90,0%) e, em segundo

lugar, no site da Livraria Cultura (56,7%). Conforme visto anteriormente, ambas as

livrarias foram as mais acessadas nos últimos 12 meses anteriores à pesquisa por ambos os

grupos de entrevistados, enquanto que a livraria Amazon foi significativamente mais

acessada pelos Compradores do que os Não compradores. Segundo os Compradores

pesquisados, a preferência pelo maior acesso à essas livrarias se deu pelo alegado melhor

acervo de livros e, em relação à Amazon, além do acervo, pelos motivos de já serem

cadastrados, de confiarem na livraria e desta possuir as melhores resenhas de livros. Desta

maneira, pode-se sugerir que, quanto maior a freqüência de acessos aos sites de livrarias,

maior a probabilidade de comprar livros nesta livraria.

Os resultados mostram também, que as livrarias as quais os entrevistados mais

utilizaram para comprar livros foram as mesmas nas quais foram realizadas as suas

primeiras compras de livros pela Internet, especialmente no caso da livraria Amazon. Este

resultado sugere que a primeira experiência de compra de livros correspondeu às

expectativas dos entrevistados, levando-os a repetir o comportamento de compra de livros

pela Internet na mesma livraria. O fato de continuarem comprando livros pela livraria

Amazon, além de indicar uma possível satisfação com a primeira experiência, pode sugerir

a formação de um vínculo de confiança que pode ter levado a um comportamento de

compra habitual, ou a um costume de comprar livros por esta livraria.

De acordo com os Compradores investigados, segundo a TABELA 4.52, o meio de

pagamento mais utilizado para comprar livros pela Internet foi o cartão de crédito, apontado

por 100% dos Compradores. Apenas um Comprador fez uso também de cheques para

comprar livros. Este resultado está de acordo com os apresentados por diversas pesquisas,

segundo as quais o meio de pagamento dominante na Internet é o cartão de crédito (Web

Shoppers, 2001; Folha lbrands, 2001).
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TABELA 4.52 - Meio de Pagamento

Freq. Perco
Meio de Pagamento de de

Compr. Compro
%

Cartão de crédito 30 100,00

Depósito bancário ° 0,00

Boleto Bancário O 0,00

Cheque 1 1,00

Dinheiro O 0,00

Total 30 100,00
Fonte: dados da pesquisa / base 30 respondentes

4.5.3.3. Demais Comportamentos de Compras

A TABELA 4.53 mostra a freqüência com que os Compradores pesquisados já

adotaram certos tipos de comportamento peculiares relacionados à compra de livros, tais

como a compra de livros por impulso, a compra de livros para serem dados de presente, a

troca de livros e a utilização de cupons de desconto para comprar livros pela Internet.

Os resultados mostram que cerca de 60,0% dos Compradores entrevistados já

comprou livros pela Internet por impulso. Destes, a maioria comprou livros por impulso

cerca de duas vezes. Entretanto, a maioria dos Compradores (53,4%) nunca comprou livros

pela Internet para dar de presente. De fato, segundo o Sr. Sérgio Hertz, "o livro é um artigo

dificil de dar de presente, é muito pessoal, além disso, já há poucos leitores, é um público

muito restrito".
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TABELA 4.53 - Demais Comportamentos de Compra

Comprou livros Comprou livros Trocou algum Usou cupons de

pela Internet por pela Internet para livro que foi desconto para

impulso dar de presente comprado pela comprar livros
Freq. Internet pela Internet

Freq.de Perc.de Freq.de Perc.de Freq.de Perc.de Freq.de Perc.de
Compro Compro Compro Compro

Compro %
Compro % Compro %

Compro %

Nunca 12 40,00 16 53,40 26 86,70 28 93,40

Uma 3 10,00 4 13,30 4 13,30 1 3,30
vez

Duas 10 33,30 4 13,30 O 0,00 1 3,30
vezes

Três
vezes 5 16,70 6 20,00 O 0,00 O 0,00

ou mais

Total 30 100,00 30 100,00 30 100,00 30 100,00

Fonte: dados da pesquisa / base 30 respondentes

Em relação à troca de livros, a maioria dos Compradores (86,7%) nunca trocou

livros que foram comprados pela Internet. Dos que trocaram, 4 Compradores (13,3%), o

fizeram apenas uma vez. Também, a maioria dos Compradores (93,4%) nunca utilizou

cupons de desconto para comprar livros pela Internet. Inclusive, alguns entrevistados

afirmaram não ter conhecimento do que seriam os cupons de desconto, por nunca terem

recebido.

4.5.4. Motivos para Nunca Comprar Livros pela Internet

A fim de verificar porque razões os 18 entrevistados do grupo de Não compradores

nunca compraram livros pela Internet, ao fim da entrevista solicitou-se que eles apontassem

os principais motivos que os levavam a não utilizar a Internet para comprar livros, uma vez

que todos seriam usuários da Internet, em menor ou maior grau. A TABELA 4.54 apresenta

os principais motivos mencionados pelos 18 entrevistados do grupo de Não Compradores.
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TABELA 4.54 - Motivos para Não Comprar Livros pela Internet

Razões Mencionadas Freqüência

Segurança/falta de confiança para informar dados pessoais 15

Gosta de manusear o livro, folhear, ler orelhas 8

Gosta de passear em livrarias, tomar café, lugar gostoso 3

Não gosto de esperar pela entrega do livro 3

Encontro livros importados no mercado local facilmente 2

Demora da navegação, lentidão da Internet irrita 2

Custo da entrega elevado 2

Nunca senti necessidade I

A Internet tem poucas informações sobre os livros 1

Tenho desconto na livraria da FGV 1

Moro do lado de uma livraria 1

Orientação sobre opções e alternativas 1

Total de Menções 40

Fonte: dados da pesquisa / base 18 respondentes

Os resultados indicam que a maioria dos entrevistados (83,3%) não compra livros

pela Internet por motivos de falta de segurança e desconfiança em informar dados pessoais

nos cadastros das livrarias. Apesar da segurança ser um dos atributos menos determinantes

para a compra de livros pela Internet para os Não compradores, ela é importante o

suficiente para impedir a utilização da Internet para compra. Essa importância,
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possivelmente, decorre da percepção do risco da utilização do cartão de crédito pela

Internet ser maior do que o risco da utilização do cartão de crédito nas livrarias fisicas.

O segundo motivo mais mencionado pelos Não compradores (44,4%) entrevistados

para nunca terem comprado livros pela Internet é o fato de gostar de manusear, folhear os

livros e ler as orelhas dos livros. De fato, na análise dos atributos realizada anteriormente, o

manuseio dos livros aparece como o atributo mais determinante na compra de livros para os

Não compradores, em média. Uma vez que essa limitação dificilmente poderá ser suprida

pelas inovações da Internet, pelo menos em curto prazo, esta variável parece ser

interessante para funcionar como preditora do comportamento de compra de livros pela

Internet.

Os demais motivos alegados pelos Não compradores investigados que nunca

compraram livros pela Internet são dos mais variados. Algumas dificuldades mencionadas

poderão ser resolvidas futuramente, e provavelmente o serão, pela própria evolução

tecnológica da Internet, que poderá propiciar uma navegação mais rápida, mais barata e,

conseqüentemente, mais capaz de disponibilizar um maior número de informações sobre os

livros e informações de melhor qualidade. No entanto, os aspectos de lazer e passeio

propiciados pelas livrarias fisicas são insubstituíveis. Segundo o Sr. Sérgio Hertz, "As lojas

não vão acabar de jeito nenhum, o lado lúdico das pessoas nunca vai deixar de existir,

conveniência vai ser a Internet, a loja hoje é a experiência, passeio, entretenimento, shows,

cafés".

De maneira geral, os resultados referentes à utilização da Internet na etapa de

compra do processo de compra de livros podem ser resumidos conforme a seguir. Em

relação às fontes de compra de livros os resultados mostram que:

• os Não compradores compraram em média 12,07 livros, a maioria em

livrarias fisicas;

• os Compradores compraram em média 22,77 livros, a maioria em livrarias

fisicas e, em segundo lugar, em livrarias virtuais;

No que se refere aos tipos de livros comprados, a maioria dos entrevistados, tanto

do grupo de Compradores quanto de Não compradores, comprou livros científicos, técnicos

e profissionais e, em segundo lugar, obras gerais. Ao comparar-se os dois grupos de
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entrevistados, os resultados mostraram que o tipo de livro não influencia no comportamento

de utilização da Internet para a compra de livros.

Já no caso da compra de livros em livrarias virtuais, os resultados mostram que

a maioria dos Compradores entrevistados:

• comprou livros pela Internet pela primeira vez entre os anos de 1997 e 1998 na

livraria Amazon;

• realizou suas demais compras de livros pela Internet, principalmente, na livraria

Amazon e, em segundo lugar, na livraria Cultura, pagando com cartão de crédito;

• já comprou livros pela Internet por impulso;

• nunca comprou livros pela Internet para dar de presente;

• nunca trocou livros que foram comprados pela Internet;

• nunca utilizou cupons de descontos para comprar livros pela Internet;

Para os Não compradores entrevistados, os motivos principais para nunca terem

comprado livros pela Internet foram os seguintes:

• a falta de segurança e a desconfiança em informar dados pessoais nos cadastros das

livrarias virtuais;

• o fato de gostar de manusear, folhear os livros e ler as orelhas dos livros.

4.6. Avaliação Pós-Compra

Após a compra dos livros, os consumidores podem avaliar o processo ocorrido e

sentirem-se satisfeitos ou insatisfeitos com os resultados. Influenciam na avaliação, além do

processo de compra em si, a ocorrência de problemas, a qualidade do serviço em geral e,

em especial, do prestado para a solução dos problemas. A insatisfação pode gerar um

comportamento de reclamação e a satisfação pode ser buscada com a utilização de

feedbacks de clientes para a melhoria de processos e serviços.

Desta maneira, a fim de investigar a avaliação pós-compra de livros comprados em

livrarias virtuais, explorou-se a questão dos problemas nas compras e a satisfação com as

compras pela Internet junto ao grupo de Compradores (n=30). No entanto, uma vez que a

Internet pode ser usada como meio de comunicação tanto para Compradores quanto Não
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compradores, o comportamento de reclamação e a questão do feedback de satisfação foram

explorados junto ao total da amostra (n=57).

4.6.1. Problemas nas Compras de Livros pela Internet

A TABELA 4.55 apresenta a freqüência da ocorrência de problemas nas compras

para o grupo de Compradores.

TABELA 4.55 - Problemas nas Compras

Ocorrência de Problemas
Freq. Perco
de de

Compro Compro
% %

10 33,30

15 50,00

3 10,00

2 6,70

30 100,00

Nunca

De 1 a2 vezes

De 3 a 4 vezes

De 5 vezes ou mais

Total
Fonte: dados da pesquisa / base 30 respondentes

A TABELA 4.55 mostra que a maior parte dos Compradores entrevistados já teve

algum tipo de problema em suas compras de livros pela Internet. Metade dos entrevistados

(50%) alega ter tido problemas de uma a duas vezes. Ao passo que 10 entrevistados

(33,3%) afirmaram nunca ter tido problemas.
Os tipos de problemas enfrentados pelos 20 entrevistados que tiveram problemas

encontram-se apresentados na TABELA 4.56. Os resultados indicam que o problema mais

enfrentado pelos 20 Compradores foi a entrega atrasada do livro (70,0%) e, em segundo

lugar, a falta do livro desejado em estoque (35,0%). Em relação aos outros problemas

apontados pelos entrevistados, destacaram-se: compras registradas em duplicidade (2

menções), compra de livros para dar de presente, mas que veio sem o papel de presente (1

menção), compra entregue no local errado (1 menção) e livros que não foram entregues (1

menção).
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TABELA 4.56 - Tipo de Problemas com as Compras

Freq. Perco
Tipos de Problemas de Total

Compro %

O livro foi entregue fora do prazo 14 70,00

O livro estava em falta no estoque 7 35,00

Veio um livro avariado/estragado 1 5,00

Veio o livro errado 1 5,00

Outros problemas 4 20,00

Total 20 100,00

Fonte: dados da pesquisa / base 20 respondentes

A TABELA 4.57 mostra as livrarias virtuais em que os 20 entrevistados tiveram

problemas em suas compras de livros.

TABELA 4.57 - Livrarias Virtuais onde Tiveram Problemas

Freq. Perco
Livrarias Virtuais de de

Compro Compro
%

Amazon 13 65,00

Barnes & Noble 4 20,00

Saraiva 2 10,00

Cultura 1 5,00

Siciliano O 0,00

Submarino 1 5,00

FNAC O 0,00

Total 20 100,00
Fonte: dados da pesquisa / base 20 respondentes
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Conforme pode ser visto na TABELA 4.57, a livraria mais citada pelos

entrevistados foi a Livraria Amazon e, em segundo lugar, a Livraria Bames & Noble. Uma

vez que ambas as livrarias estão sediadas nos Estados Unidos, o que além da distância

geográfica, implica em trâmites alfandegários para a compra, é compreensível que

ofereçam um maior risco de problemas de atrasos na entrega dos livros comprados. Cientes

deste fato, muitos entrevistados comentaram que "atualmente estão encontrando livros

importados no mercado local com facilidade e a um preço melhor, desta maneira,

reduzindo suas compras em livrarias estrangeiras".

A TABELA 4.58 mostra que, apesar dos problemas de atraso no recebimento dos

livros, a maioria dos 20 Compradores (55%) voltou a comprar livros com as livrarias com

que tiveram problemas.

TABELA 4.58 - Recompra de Livros

Freq. Perco
de

Recompra de Livros de ComproCompro %

Voltou a comprar com a livraria 11 55,00

Não comprou mais com a livraria 9 45,00

Total 20 100,00
Fonte: dados da pesquisa / base 20 respondentes

Para verificar os motivos que justificassem a decisão de voltar a comprar livros com

as livrarias com que tiveram problemas, ou não voltar a comprar, foi perguntado aos 20

Compradores por que razões eles optaram por voltar a comprar na livraria, ou não. A

TABELA 4.59 apresenta os motivos que justificam a recompra na livraria, enquanto que a

TABELA 4.60 mostra os motivos alegados para não ter comprado mais na livraria.
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TABELA 4.59 - Motivos de Recompra

Motivos de Recompra IMenções

"Resolução imediata do problema." 2

"O erro foi de minha parte." 1

"Porque tinha os títulos que eu precisava." 1

"A culpa foi da alfândega, não foi da livraria." 1

"Porque eujá tinha comprado bastante e nunca tinha dado problema, acontece, 1
está sujeito a isso, sempre que eu precisava do livro com urgência pedia por
DHL."

"Entendi o problema e continuo confiando no processo, não fiquei satisfeito, mas 1
o custo de trocar de fornecedor não compensa."

"Os problemas foram resolvidos, a demora foi minimizada pelo atendimento 1
cordial."

Total 8
Fonte: dados da pesquisa / base 11 respondentes

Conforme mostra a TABELA 4.59, os Compradores que voltaram a comprar livros

com a livraria com a qual tiveram problemas, em geral, não perderam a confiança na

livraria. A resolução eficiente do problema, o atendimento cordial e a compreensão de que

problemas podem estar sob a responsabilidade de outros agentes, além da livraria, parecem

amenizar o impacto da perda de confiança no serviço da livraria por parte dos Compradores

que estão habituados a comprar com a livraria.
A TABELA 4.60 apresenta os motivos que levaram alguns Compradores a não

comprar mais com as livrarias com que tiveram problemas.
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TABELA 4.60 - Motivos de Não Recompra

Motivos de Não Recompra IMenções

"Por causa do dólar, não por causa do problema." 2

"Sempre consegui os livros que queria nas livrarias locais." I

"Perdi a confiança e o frete é muito demorado." 1

"Falta de confiança quanto ao cartão de crédito." 1

"Estou esperando resolver para não acumular o valor no cartão de crédito." 1

''Não fiquei chateada, não foi pelo problema." 1

Total 7
Fonte: dados da pesquisa / base 9 respondentes

A TABELA 4.60 mostra que, além da perda de confiança na livraria ou no processo

de compra pela Internet, existem motivos que estão além da responsabilidade da livraria,

mas que levaram os consumidores a deixar de comprar com a livraria, como, por exemplo,

a taxa de câmbio desfavorável para a compra de livros em livrarias estrangeiras, a

possibilidade de adquirir livros importados através das livrarias locais e o valor limite de

compras imposto pelos cartões de crédito.

4.6.2. Satisfação com as Compras de Livros

Apesar dos problemas enfrentados pela maioria dos Compradores, os entrevistados

alegam ter ficado satisfeitos, de maneira geral, com as suas compras de livros pela Internet,

como mostram a TABELA 4.61, referente à primeira compra, e a TABELA 4.62, em

relação às demais compras.
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TABELA 4.61 - Satisfação com a Primeira Compra

Avaliação da
Primeira Compra

Freq. Perco
dede Compr.Compr.
%

27 90,00

1 3,30

2 6,70

Fiquei satisfeito

Indiferente

Fiquei insatisfeito

~~ 30 I~OO
Fonte: dados da pesquisa / base 30 respondentes

TABELA 4.62 - Satisfação com as Demais Compras

Freq. Perco
Avaliação das dedeDemais Compras Compro Compro

%

Fiquei satisfeito 28 93,30

Indiferente O 0,00

Fiquei insatisfeito O 0,00

Não comprei novamente 2 6,70

Total 30 100,00
Fonte: dados da pesquisa / base 30 respondentes

Independentemente dos problemas, os resultados indicam que o desempenho das

compras pela Internet, em geral, superou as expectativas dos Compradores gerando uma

resposta de satisfação, ou seja, segundo Oliver (1980), uma desconfirmação positiva.
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4.6.3. Comportamento de Reclamação

Quer a compra de livros seja realizada através de livrarias virtuais ou fisicas, a

Internet pode ser utilizada ao longo do processo de decisão de compras, como meio de

comunicação entre livrarias e consumidores. Da mesma forma como as livrarias podem

colocar informações à disposição dos consumidores nos sites das livrarias virtuais, também

os consumidores podem fazer uso dos mecanismos de comunicação disponibilizados pelas

livrarias para manifestar suas dúvidas, opiniões e reclamações. Segundo o Sr. Sérgio Hertz,

"a Internet aumentou a troca de informações, mandar e-mail é muito mais fácil e o cliente

tende a ser mais duro e mais sincero".

A TABELA 4.63 apresenta a distribuição da freqüência com que os entrevistados

(n=57) já enviaram e-mails de reclamação para alguma livraria.

TABELA 4.63 - E-mails de Reclamação

Enviou e-mails de Freq. Perco Freq. Perco
de Não de Perco

reclamação para alguma de Não Compro de Compro
Freq. Total

livraria * Compro %
Compr.

% Total %

Nunca 25 92,60 13 43,30 38 66,70

Uma vez ou mais 2 7,40 17 56,70 19 33,30

Total 27 100,00 30 100,00 57 100,00

* Teste Qui-quadrado significativo ao nível de 5%.

Fonte: dados da pesquisa / base 57 respondentes

Os resultados mostram que, do total de entrevistados (n=57), a maioria (66,70%)

nunca enviou e-mails de reclamação para alguma livraria. Ao comparar-se o grupo de

Compradores com o grupo de Não compradores, percebe-se que a maior parte dos Não

Compradores (92,60%) nunca enviou e-mails de reclamação para livrarias, ao passo que a

maioria dos Compradores (56,70%) já utilizou a Internet para reclamações, ao menos uma

vez, resultando num teste Qui-quadrado significativo ao nível de 5%. Este resultado indica

que a utilização da Internet para a compra de livros influencia no comportamento de envio
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de e-mails de reclamação para as livrarias. Ou seja, pode-se sugerir que os Compradores,

os quais utilizam a Internet para comprar livros, utilizam mais os recursos de e-mail para

fazer reclamações junto às livrarias do que os Não compradores.

O fato dos Compradores enviarem significativamente mais e-mails de reclamação

para as livrarias do que os Não compradores, apesar dos altos índices de satisfação com as

compras de livros pela Internet e do baixo índice de troca de livros comprados pela Internet,

sugere que os Compradores são mais exigentes, críticos e impulsivos que os Não

compradores. Este resultado está de acordo com os apresentados por Dos Anjos (1999),

segundo os quais os compradores de livros pela Internet, em geral, são mais exigentes e

mais críticos quanto à qualidade de atendimento, ao prazo de entrega e à qualidade do

produto.

4.6.4. Feedback de Satisfação

Um dos recursos comumente utilizados pelas empresas em geral para aprimorar

seus serviços e produtos de forma a atender, ou superar .as expectativas dos clientes, e

conseqüentemente, deixá-los satisfeitos, é através da obtenção de feedback de seus

consumidores. Uma das formas que as livrarias virtuais utilizam para a obtenção deste

feedback é a disponibilização de links para pesquisas de satisfação em seus sites de livrarias

virtuais.

A TABELA 4.64 apresenta a distribuição de freqüência de utilização deste

mecanismo pelo total de entrevistados (n=57).

TABELA 4.64 - Resposta de Pesquisa de Satisfação

Respondeu pesquisa de Freq. Perco Freq. Perco
satisfação em sites de de Não de Não de de Freq. Perco
livrarias Compro Compro Compro Compro Total Total

% % %

Nunca 25 92,60 23 76,70 48 84,20

Uma vez ou mais 2 7,40 7 23,30 9 15,80

Total 27 100,00 30 100,00 57 100,00
Fonte: dados da pesquisa / base 57 respondentes
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Os resultados mostram que a maioria dos entrevistados (84,20%) nunca respondeu

pesquisas de satisfação em sites de livrarias virtuais, tanto do grupo de Compradores

(76,70%), quanto dos Não Compradores (92,60%). Ou seja, apesar deste ser um

instrumento interessante para as livrarias, parece não ser atraente o suficiente para levar os

consumidores a perder tempo preenchendo pesquisas on-line.

De maneira geral, os resultados referentes à utilização da Internet na etapa de

avaliação pós-compra do processo de compra de livros podem ser resumidos conforme a

seguir. Em relação à ocorrência de problemas com as compras de livros pela Internet:

• metade dos Compradores teve problemas uma ou duas vezes, sendo que o

principal deles foi o atraso na entrega dos livros, principalmente com a

Amazon e, em segundo lugar, com a Barnes & Noble;

• a maioria dos Compradores voltou a comprar livros com essas livrarias pela

resolução imediata do problema;

Apesar da ocorrência de problemas, no que se refereà satisfação com as compras

de livros pela Internet, a maioria dos Compradores ficou satisfeita com a primeira compra

de livros realizada pela Internet, e também com as demais compras.

Quanto ao comportamento de reclamação, os resultados mostram que:

• a maioria dos entrevistados nunca enviou e-mails de reclamação para alguma

livraria;

• a maioria dos Compradores já enviou e-mail de reclamação para alguma

livraria ao menos uma vez;

• a utilização da Internet para a compra de livros influencia no comportamento

de envio de e-mails de reclamação para as livrarias.

Em relação ao feedback de satisfação possível de ser obtido pelas livrarias via

Internet, a maioria dos entrevistados nunca respondeu pesquisa de satisfação em sites de

livrarias.

A fim de facilitar a visualização dos principais resultados apresentados neste

capítulo, elaborou-se o QUADRO 4.1, mostrado a seguir, o qual apresenta um resumo do

perfil dos entrevistados segundo as variáveis analisadas e segundo seu comportamento de

utilização na Internet nas cinco etapas do processo de compra de livros.



175

Conforme mostrado no QUADRO 4.1, a presente pesquisa compreendeu a análise

de 52 variáveis que auxiliaram na descrição de um perfil demográfico, comportamenta1 e de

utilização da internet nas cinco etapas do processo de compra de livros dos entrevistados.

Entretanto, uma vez que as fases de compra e de avaliação pós-compra foram exploradas na

sua maior parte apenas junto ao grupo de Compradores entrevistados, que são os que

utilizaram a Internet para efetuar a compra de livros nos últimos 12 meses anteriores à

pesquisa, do total de 52 variáveis, 39 variáveis foram passíveis de ser analisadas

comparativamente entre os grupos de Compradores e Não compradores entrevistados na

busca da exploração da possibilidade da existência de indícios de diferenças e de

similaridades.
Desta maneira, é possível observar que existem indícios de similaridades e de

diferenças entre os grupos de Compradores e Não compradores entrevistados em todos os

grupos de variáveis analisadas no estudo. Ou seja, existem indícios de similaridades e de

diferenças nas variáveis que descreveram o perfil demográfico e comportamental dos

entrevistados e nas variáveis de cada uma das cinco etapas do processo de compra de livros

que descreveram o comportamento de utilização da Internet dos entrevistados. Contudo,

apesar de existirem indícios de diferenças entre os dois grupos de entrevistados em todas as

fases do processo de compra de livros e no seu perfil demográfico e comportamental,

existem menos diferenças do que similaridades, pois das 39 variáveis analisadas

comparativamente, apenas 14 (35, 90%) apresentaram indícios de diferenças, enquanto 25

(64,10%) não apresentaram.
Em relação ao perfil demográfico e comportamental dos entrevistados, das 10

variáveis analisadas, apenas 2 (20,00%) apresentaram indícios da existência de diferenças

entre os Compradores e Não compradores entrevistados, enquanto 8 (80,00%) foram

similares entre os dois grupos. As variáveis que apresentaram diferenças foram: a renda

familiar média mensal e as finalidades de utilização da Internet. Tais variáveis poderiam ser

interessantes previsores do comportamento de utilização da Internet na compra de livros.

No que se refere às variáveis que descreveram a utilização da Internet nas cinco

fases do processo de compra de livros, a etapa de reconhecimento da necessidade foi a que

apresentou a maior quantidade de indícios de diferenças entre os Compradores e Não

compradores entrevistados, pois, das. 5 variáveis utilizadas para descrever esta fase, 4
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(80,00%) apresentaram diferenças significativas entre os dois grupos de entrevistados,

enquanto que apenas 1 (20,00%) apresentou similaridade. Já a etapa de busca por

informações, foi a que apresentou a menor quantidade de indícios de diferenças entre os

Compradores e Não compradores entrevistados, pois, das 14 variáveis analisadas, apenas 3

(21,43%) apresentaram diferenças significativas, enquanto 11 (78,57%) apresentaram

similaridades.

As demais etapas do processo de compra de livros, ou seja, a avaliação das

alternativas, a compra e a avaliação pós-compra, em relação às variáveis utilizadas para

descrever a utilização da internet no processo de compra de livros possíveis de ser

analisadas comparativamente entre os dois grupos de entrevistados, apresentaram indícios

de diferenças e de similaridades em igual proporção (50% e 50%), quando comparado o seu

comportamento entre os grupos de Compradores e Não compradores entrevistados.

Desta forma, é possível concluir que existem indícios de diferenças e de

similaridades nas variáveis demográficas e comportamentais utilizadas para descrever o

perfil dos entrevistados e em todas as cinco etapas do processo de compra de livros, em

relação às variáveis possíveis de ser comparadas entre os grupos de Compradores e de Não

compradores entrevistados. Além da compra e da avaliação pós-compra, que foram

analisadas principalmente junto aos Compradores entrevistados, a etapa de reconhecimento

da necessidade foi a que apresentou a maior quantidade de indícios de diferenças entre os

Compradores e Não compradores entrevistados. Já a etapa de busca de informações, foi a

que apresentou a menor quantidade de indícios de diferenças entre os dois grupos de

entrevistados.

Considerando-se o total das variáveis analisadas comparativamente entre os grupos

de Compradores e de Não compradores, é possível concluir que, de maneira geral, existem

menos indícios de diferenças do que de similaridades entre os dois grupos de entrevistados.

Com exceção das fases de compra e de avaliação pós-compra, que se diferenciaram

fundamentalmente entre os dois grupos de entrevistados pela utilização da Internet para ter

efetuado a compra de livros nos últimos 12 meses anteriores à pesquisa e, por isso, foram

exploradas na sua maior parte junto aos Compradores entrevistados, existem mais indícios

de diferenças entre os dois grupos, principalmente na fase de reconhecimento da

necessidade e menos diferenças, principalmente na fase de busca por informações.
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5. CONCLUSÕES

Neste capítulo serão apresentadas as considerações finais do estudo, onde constam

as principais conclusões da pesquisa, as limitações do estudo e as sugestões para estudos

futuros, derivadas das evidências encontradas neste trabalho.

5.1. Considerações Finais

A proposta desta dissertação foi a realização de uma pesquisa exploratória para

verificar como a Internet é utilizada no processo de compra de livros por estudantes de pós-

graduação da Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas em São

Paulo. Com a utilização da metodologia do estudo de caso como estratégia geral de

pesquisa e à luz do modelo de comportamento do consumidor de Engel, Kollat e Blackell

(1968), buscou-se identificar similaridades e diferenças no comportamento dos

entrevistados em relação à utilização da Internet nas 5 fases do processo de compra de

livros e a variáveis demográficas, perceptivas, comportamentais e motivacionais que

possam ter influenciado no processo.

Para tanto, os objetivos da pesquisa consistiram no levantamento de dados sobre a

utilização da Internet nas cinco etapas do processo de compra de livros pelos estudantes, de

variáveis demográficas, perceptivas, comportamentais e motivacionais que possam ter

influenciado no processo e na exploração das diferenças e semelhanças de comportamento

e de variáveis entre os entrevistados que utilizaram a Internet para comprar livros nos

últimos 12meses anteriores à pesquisa e os que não a utilizaram para esse fim.

Conforme foi demonstrado no Capítulo 4 desta dissertação, os resultados obtidos

levaram à consecução dos objetivos propostos na pesquisa. A seguir, serão apresentadas as

principais conclusões da pesquisa, agrupadas conforme os resultados do estudo,

evidenciando-se de que forma elas contribuíram para a consecução dos objetivos propostos.

Em relação às variáveis demográficas, verificou-se que a idade, o sexo, o grau de

instrução e a profissão não apresentaram diferenças significativas entre os entrevistados que

utilizaram a Internet para comprar livros e os que não a utilizaram para este fim. Entretanto,
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verificou-se que a renda dos Compradores é significativamente maior do que a dos Não

compradores, sugerindo que esta variável pode ser um interessante previsor do

comportamento de utilização da Internet na compra de livros. De maneira geral, estes

resultados contribuíram para a consecução dos objetivos 3 e 4 desta dissertação.

Na análise das variáveis comportamentais de utilização da Internet, pôde-se notar

que nem o ano de início de utilização da Internet, nem o tipo de conexão de acesso à

Internet e nem a freqüência de acesso à Internet diferenciaram-se significativamente entre

Compradores e Não compradores. No entanto, verificaram-se diferenças significativas nas

finalidades de utilização da Internet entre os dois grupos, pois os Compradores utilizaram a

Internet significativamente mais que os Não compradores para a pesquisa de produtos e

serviços, a atividade de compras, o lazer e o homebanking. Estes resultados também

contribuíram para a consecução dos objetivos 3 e 4 desta dissertação.

Já em relação à utilização da Internet nas cinco fases do processo de compra de

livros, verificou-se que na primeira etapa, ou seja, no reconhecimento da necessidade,

Compradores e Não compradores tiveram comportamento de utilização da Internet

semelhante em algumas ocasiões e significativamente diferente em outras. Por exemplo, no

caso dos sites de livrarias já acessados pelos entrevistados, verificou-se que tanto

Compradores quanto Não compradores já acessaram principalmente as livrarias Amazon e

Cultura, mas os Compradores já acessaram outras livrarias significativamente mais do que

os Não compradores. Estes resultados contribuíram para a consecução dos objetivos 1 e 2

desta dissertação. Já a investigação sobre os motivos de acesso freqüente às livrarias

contribuiu para a consecução dos objetivos 3 e 4 do estudo.
Na segunda fase do processo de compra, ou seja, na busca por informações, também

se verificaram semelhanças e diferenças no comportamento de utilização da Internet para a

compra de livros entre os dois grupos de entrevistados. Por exemplo, o modo de busca de

livros em sites de livrarias preferido por Compradores e Não compradores é o mesmo: por

autor. Já em relação ao tipo de informações buscadas, evidenciou-se que os Compradores

buscaram a opinião de outros leitores significativamente mais do que os Não compradores.

Estes resultados também contribuíram para a consecução dos objetivos 1 e 2 desta

dissertação. No caso da investigação das motivações da busca continuada, os resultados

contribuíram também para a consecução dos objetivos 3 e 4 da pesquisa.
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Na fase da avaliação das alternativas, procurou-se verificar a percepção dos

Compradores e Não compradores quanto aos atributos importantes, diferenciadores e

determinantes da compra de livros em livrarias fisicas ou virtuais. Também nesta fase,

verificaram-se percepções semelhantes e diferentes entre os dois grupos de entrevistados.

Ou seja, enquanto a qualidade da apresentação dos livros apareceu como um dos atributos

menos determinantes para ambos os grupos, o manuseio dos livros antes da compra foi

considerado um atributo muito mais determinante para os Não compradores do que os

Compradores. Estes resultados contribuíram para a consecução dos quatro objetivos desta

dissertação.
Na etapa de compra de livros, verificou-se que não existem diferenças significativas

em relação aos tipos de livros comprados entre Compradores e Não compradores.

Entretanto, observou-se que, de maneira geral, os Compradores compraram mais livros que

os Não compradores. A partir daí, investigou-se a utilização da Internet na compra de livros

pelos Compradores, uma vez que os Não compradores compraram seus livros apenas em

livrarias fisicas ou por telefone. Estes resultados contribuíram para a consecução dos

objetivos 1 e 2 desta dissertação. Por fim, investigou-se por que razões alguns entrevistados

nunca compraram livros pela Internet, o que contribuiu também para a consecução dos

objetivos 3 e 4.
Já na etapa de avaliação pós-compra, a satisfação com as compras de livros pela

Internet foi investigada apenas junto aos Compradores, enquanto que o comportamento de

utilização de e-mails para reclamação foi verificado junto aos dois grupos de entrevistados.

Os resultados mostraram que os Compradores enviaram significativamente mais e-mails de

reclamação para as livrarias do que os Não compradores. Os resultados obtidos nesta

análise contribuíram para a consecução dos objetivos 1 e 2 desta dissertação. Já a

investigação dos motivos de recompra de livros ou de não recompra contribuiu para a

consecução dos objetivos 3 e 4 da dissertação.
Desta maneira, os resultados do presente estudo permitem concluir que existem

indícios de diferenças e similaridades na forma como a Internet é utilizada pelos estudantes

entrevistados nas cinco etapas do processo de compra de livros. Entretanto, conforme visto

no Capítulo 4 desta dissertação, é possível concluir que, considerando-se o total das

variáveis analisadas comparativamente entre os grupos de Compradores e de Não
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compradores, de maneira geral, existem menos indícios de diferenças do que de

similaridades entre os dois grupos de entrevistados. Ou seja, a comparação dos dados dos

entrevistados que utilizaram a Internet para comprar livros nos últimos 12 meses anteriores

à pesquisa com os dos que não a utilizaram para esse fim, leva à conclusão de que existem

evidências da existência de mais similaridades do que de diferenças de comportamento, de

variáveis, de percepções e de motivações entre os dois grupos.

A análise dos resultados obtidos na pesquisa juntamente com a revisão dos

conceitos teóricos sobre o comportamento do consumidor no comércio eletrônico realizada

no Capítulo 2 desta dissertação permite tecer algumas considerações adicionais sobre como

a teoria revista se comportou na prática ao longo do planejamento, da execução e da análise

deste estudo de caso.
O modelo de comportamento do consumidor de Engel, Kollat e Blackwell (1968),

utilizado como base nesta pesquisa, forneceu importantes subsídios para a formação da

estrutura básica que orientou o planejamento da pesquisa, a elaboração dos questionários

aplicados nas entrevistas e a seqüência de análise dos dados. Entretanto, por tratar-se de um

modelo bastante complexo e abrangente, considerando o número de variáveis que abrange e

os tipos de relações que as unem, muitos aspectos mencionados no modelo que fugiam ao

foco principal do estudo não foram contemplados na pesquisa, tais como os tipos de

processos decisórios e as várias variáveis que o influenciam.
Contudo, apesar da abrangência, o modelo de Engel, Kollat e Blackwell (1968)

ainda não incorpora as facilidades surgidas com a Internet e as peculiaridades que estas

acarretam no comportamento do consumidor atual. Desta forma, esta limitação teve de ser

contornada através de ajustes realizados com base em pesquisas publicadas recentemente,

artigos científicos, dissertações e teses acadêmicas. Tais publicações forneceram as

informações adicionais sobre as características que poderiam ser investigadas e que se

relacionavam diretamente com o comportamento do consumidor no comércio eletrônico,

tais como as variáveis demográficas, comportamentais e de uso da Internet no

comportamento de compra utilizadas na pesquisa. Também, forneceram uma base de

comparação para a análise dos resultados obtidos na pesquisa.
Desta forma, em termos de contribuição acadêmica, o presente trabalho oferece:

uma sugestão de forma de análise da utilização da Internet no processo de compra de livros



181

que contempla o modelo tradicional do comportamento do consumidor de Engel, Kollat e

Blackwell (1968) incorporado a pesquisas recentes sobre o comportamento do consumidor

no comércio eletrônico; indícios da existência de diferenças e de similaridades de variáveis

e de comportamento de utilização da internet no processo de compra de livros que podem

ser investigados em futuros estudos conclusivos; informações que ilustram e , em alguns

casos, corroboram resultados publicados em pesquisas anteriores sobre a utilização da

Internet no processo de compras e sobre o comportamento dos consumidores no comércio

eletrônico.

5.2. Limitações da Pesquisa

A análise dos resultados obtidos nesta dissertação está sujeita a uma série de

limitações, as quais merecem ser consideradas para que se possa compreender

adequadamente o contexto no qual a pesquisa foi realizada.

Em virtude da escassez de informações sobre o mercado de livros no Brasil, uma

das limitações desta pesquisa consistiu na impossibilidade de apresentar um panorama mais

completo da situação do mercado literário brasileiro atual, com números de venda e

faturamento por livrarias e, em especial, com números específicos sobre os livros vendidos

pelas lojas virtuais. Da mesma forma, dada a escassez de pesquisas sobre o comportamento

dos consumidores de livros no Brasil, tanto de livrarias fisicas quanto de virtuais, não foi

possível oferecer uma descrição mais consistente e detalhada do perfil deste consumidor

que melhor contribuísse como base de comparação para os resultados obtidos neste estudo.

Já no caso das informações sobre o comércio eletrônico e o comportamento dos

usuários da Internet no Brasil, apesar de já existirem várias pesquisas relacionadas com

estes assuntos realizadas por institutos de pesquisa brasileiros e destes disponibilizarem

algumas informações gratuitamente em seus sites e, eventualmente, na mídia em geral, uma

das dificuldades encontradas no decorrer desta pesquisa foi justamente a enorme

quantidade destas informações que mudam rapidamente. Uma vez que a etapa da revisão

bibliográfica se restringiu a um determinado limite de tempo, a atualidade destas

informações igualmente limitou-se a este período.
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Com relação à opção pela utilização do método do caso como estratégia de pesquisa

abrangente, deve-se chamar a atenção para as limitações intrínsecas ao método,

especialmente à impossibilidade de efetuarem-se generalizações estatísticas a partir dos

resultados obtidos no estudo. Conforme explicitado no Capítulo 3 desta dissertação, não é

objetivo desta dissertação a generalização dos resultados obtidos para descrever o

comportamento do consumidor de livros brasileiro, tampouco para representar o

comportamento de utilização da Internet no processo de compra de livros de todos os

alunos da Fundação Getúlio Vargas, mas sim tão somente explorar a possibilidade da

existência de diferenças de comportamento e de variáveis na utilização da Internet no

processo de compra de livros pelos entrevistados.

Da mesma forma, a opção pela utilização de uma amostra não aleatória de

estudantes da pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas para compor os casos

selecionados, impossibilita a generalização estatística dos resultados obtidos no estudo para

além dos casos estudados. Entretanto, e conforme exposto anteriormente, uma vez que não

se trata de um estudo conclusivo, mas sim exploratório, e não se pretendeu realizar

generalizações estatísticas, mas sim teóricas, utilizou-se uma seleção de casos que

contivessem as características interessantes para o estudo, quais sejam as de compradores

de livros e de usuários da Internet, as quais coincidiam com as dos alunos da pós-graduação

da Fundação Getúlio Vargas, justificando a sua utilização.

Entre as limitações intrínsecas às técnicas estatísticas utilizadas para a análise dos

resultados, como por exemplo nos testes de dependência, a necessidade de um número

mínimo de casos na maioria das células das tabelas de freqüência cruzada, levou a uma

condensação de dados que diminuiu a riqueza das informações em alguns casos.

Possivelmente, a utilização de um maior número de casos refinaria as faixas de resultados

de algumas categorias verificadas na pesquisa e aumentaria a robustez dos resultados

obtidos. Contudo, uma vez que a ênfase deste estudo não foi em uma análise quantitativa,

procurou-se complementar os resultados obtidos através destas técnicas com as

informações qualitativas obtidas nas entrevistas.

Por fim, em relação à coleta dos dados, também algumas limitações merecem ser

comentadas. Em primeiro lugar, uma vez que o método da entrevista pessoal consiste em

uma indagação retrospectiva sobre o comportamento dos entrevistados, algumas
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informações obtidas nas entrevistas podem ser imperfeitas, pois dependeram sobremaneira

da memória dos entrevistados, que pode estar sujeita a distorções cognitivas ou mesmo ao

esquecimento. Os dados primários foram obtidos, portanto, através das declarações dos

entrevistados, supondo-se que sejam verdadeiras e concisas. Não foi realizado nenhum

procedimento no sentido de confirmar ou comprovar a veracidade destas informações. Por

fim, em se tratando de um estudo de comportamento, o qual tende a se modificar ao longo

do tempo, a pesquisa transversal de corte único apresenta a limitação de não captar essa

mudança de comportamento, pois oferece apenas um flagrante das variáveis de interesse do

estudo em um determinando ponto do tempo.

5.3. Sugestões para Estudos Futuros

No decorrer desta pesquisa, uma série de questionamentos surgiu sem que fosse

possível analisá-los mais profundamente, pois fugiam ao escopo desta pesquisa. Neste

contexto, algumas sugestões para estudos futuros podem ser vislumbradas, conforme a

seguir:

• A realização de um estudo conclusivo para testar as evidências encontradas

neste trabalho com a utilização de uma amostra aleatória de compradores de

livros;

• A realização de um estudo exploratório para verificar a utilização na Internet

no processo de compra de outros produtos, além de livros;

• A investigação da influência de outras variáveis demográficas,

. comportamentais, perceptivas e motivacionais na utilização da Internet na

compra de livros;

• A verificação da possibilidade de segmentar compradores de livros segundo

algumas das variáveis estudadas;

• A investigação das regras de decisões adotadas pelos compradores de livros

que utilizam a Internet como principal canal de compra;

• A investigação da influência do desenho dos sites das livrarias na utilização

da Internet para a compra de livros;
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6. ANEXOS

6.1. Roteiro da Entrevista Qualitativa

ROTEIRO DE ENTREVISTA

Esta entrevista faz parte de uma pesquisa para a dissertação de
mestrado em Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas
intitulada: Utilização da Internet na Compra de Livros.

A pesquisa tem como objetivo investigar o comportamento dos
consumidores em relação à utilização da internet no processo de compra de
livros, desde o reconhecimento do problema, a busca de informações, a
avaliação das alternativas, a decisão de compra, até a avaliação pós-compra.

Esta entrevista fornecerá importantes subsídios para a confecção
do questionário a ser aplicado junto aos consumidores de livros na próxima
etapa da pesquisa.

Gostaríamos, então, de saber sues opiniões sobre os seguintes tópicos:
1. O Mercado de Livros no Brasil

• Dados e tendências sobre o mercado de livros no Brasil;
• Dados e tendências sobre o comércio eletrônico de livros no Brasil;
• Dados e tendências do comércio eletrônico da sua livraria virtual em

comparação com suas lojas físicas;
2. Os Consumidores de Livros

• Perfil dos consumidores de livros no Brasil;
• Perfil dos consumidores de livros que compram pela internet;
• Perfil dos clientes da sua livraria virtual em comparação com os

clientes das suas lojas físicas;
• Comportamento de utilização da internet para a compra de livros dos

clientes: acessos, buscas, compras, reclamações;
• Pesquisasque realizam junto a clientes: tipo, freqüência, resultados;

3. Interesse em Participar da Pesquisa
• Fornecimento de dados
• Patrocínio / incentivo
• Resultados da pesquisa

Agradecemos seu interesse em participar!
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6.2. Entrevista com o Sr. Sérgio Hertz

1. O Mercado de Livros no Brasil

• O mercado cresce. O hábito de leitura não é uma coisa que se impõe é uma coisa de
tempo, de educação, estamos muito longe em termos de leitura per capita em
comparação com outros países da América Latina. A educação básica no Brasil vem
melhorando. O governo vem fazendo uma boa campanha para o incentivo da leitura.

• Vc tem hoje grandes concorrentes do próprio livro, a internet por exemplo. Vc tem
novas formas de lazer, Internet é uma atividade solitária como o livro, antes de dormir
vc lia um livro, hoje vc fica no computador., a internet roubou um pouco do tempo que
era destinado à televisão, ao livro. O dia continua tendo 24 hs.

• A internet como canal de vendas é um canal fantástico. Que tende a crescer no Brasil,
que tem uma cultura ainda pequena de compra a distância, tele-compras (catálogo,
telefone, internet)

• Brasileiro é um povo de contato, mas muda rápido, no Brasil existem pouquíssimas
livrarias e por isso a internet é uma mão na roda, principalmente para aqueles que estão
afastados dos grandes centros, e quem está nos grandes centros (principalmente em São
Paulo) tem muita dificuldade de locomoção

• As lojas não vão acabar de jeito nenhum, o lado lúdico das pessoas nunca vai deixar de
existir, conveniência vai ser a internet, a loja hoje é a experiência, passeio,
entretenimento, shows, cafés

2. Os Consumidores de Livros

• Estratégia de sinergia entre todos os canais, dão todas as opções, loja, internet, telefone,
fax, depende da necessidade, da hora, do quanto ele está acostumado com aquele meio,
se ele já conhece o produto ou não, exemplo, eu preciso de um livro pq o professor
mandou eu compro pela internet, se preciso para dissertação vou olhar pra ver se
adianta, pq resenha não fala mal de livro, pra ter uma noção melhor do conteúdo vc vai
na loja, então os clientes misturam. Ou tem cliente que pensa, a internet dá um pra zo de
24 hs, vou ligar na loja ver se eles tem na loja e mando um boy retirar., então tem n
fatores

• A internet é um canal de relacionamento, a pessoa olha consulta preço, vai na loja, as
coisas se misturam muito.

• Perfil de consumidores de livros no Brasil é sofisticado, idade 25 a 40 anos,
masculino(60%), 70% do Estado de São Paulo, no Brasil é bem pulverizado, 38% pós-
graduado, 36% graduado, o resto primeiro e segundo graus completo, ou seja, quase
80% com bom nível educacional, hoje é um público classe A, não só pelo perfil sócio-
econômico como tb pelo grau de formação.

• Os clientes das lojas virtuais e fisicas são os mesmos, o comportamento é muito
parecido, o site serve para relacionamento, como um cartão de visitas, serve para todo o
tipo de contato, desde reclamação, até propor parceria de negócios, hoje os principais e-
mails são para pedir sugestão de leitura (tipo, estou procurando livros sobre tal assunto).
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3. Realização de Pesquisas/Dados gerais

• Pesquisa mensal, consolidação trimestral, avalia o site o serviço, sugestões, críticas pra
tentar melhorar o site. A internet aumentou a troca de informações, mandar e-mail é
muito +fácil e o cliente tende a ser +duro, + sincero, ainda tem gente que tem medo pela
política de privacidade, cartão de crédito. Alguns dados de cliente não podem ser
revelados de jeito nenhum.
A compra pela internet cresceu 80% em relação ao ano passado e está crescendo ainda
O livro é um mercado sazonal, não tem diferença em relação à internet, cresce as
livrarias, cresce a internet, baixa as livrarias, baixa a internet.
Os melhores meses do ano pra gente são março e agosto. Natal não é um dos melhores,
por incrível que pareça. Livro é dificil de dar de presente, é muito pessoal, já há poucos
leitores, é um público restrito,
A internet faz coisas que vc jamais consegue fazer numa loja, na internet vc oferece um
catálogo enorme com 500 mil produtos, ela acha aquele produto, que dificilmente teria
na loja
A internet gera pedidos de livros que às vezes não se acham nas lojas. Livros que eram
vendidos 1 por ano.
Compara preço muito rápido
Não fazem preços especiais para internet, quem disse que internet é mais barata, nada
disso, tem um custo de distribuição, de logística, altíssimo,
Brasileiro não está acostumado com o conceito de serviço, quando ele vai num
shopping ele esquece que está pagando estacionamento, só que só o preço do
estacionamento é °preço do frete, a internet hoje é conveniência e serviço, o frete é um
serviço, estou levando na sua casa, é bastante acessível.
O serviço tem que ser cobrado até pro usuário poder questionar o teu serviço.
Índice de recompra quase em tomo de 50%, mas tem uma sazonalidade que ainda não
deu pra entender, tipo 3 em 3 meses é bom?
Os números estão muito confusos, qual o índice de retomo gerado pelo site? Não sei.
Os dado da cbl estão mais consistentes de uma certa maneira, eles fizeram uma
pesquisa bem melhor este ano.
O governo costumava representar mais da metade do mercado de livros no Brasil, o
pessoal dizia que brasileiro lia 2,5 livros por ano e se tirasse o governo lia 0,9. Nos
últimos anos o governo diminuiu muito a compra. Agora o livro de matemática para o
ensino fundamental tem que durar 3 anos. O MEC está analisando isso, o governo é
muito importante e compra de tudo, não só livros didáticos. A campanha de incentivo à
leitura nas escolas ajuda muito.

•
•

•

•

•

•
•

•

•
•

•
•

•
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6.2. Questionário dos Estudantes

Nome: Data: Horário:

1. Quantos livros você comprou nos últimos 12 meses? _
2. Destes livros, quantos você comprou:
Pela internet? Pelo telefone? Nas livrarias físicas? _

3. Ainda pensando nos últimos 12 meses, 4. Que sites de livrarias você
que tipos de livros você mais comprou? já acessou?

Didáticos

Obras Gerais

Religiosos

Científicos, técnicos e profissionais

Outros*

Amazon
Barnes& Noble
Saraiva
Cultura
Siciliano
Submarino
FNAC
Outrossites*

* Quais. _

5 C h t d d irt ais desses sites?orno voce ornou con ecimen o os en ereços VI u
Recomendação de amigos/colegas E-mails
Banners (anúncios online) Televisão
Links em sites de busca Outdoors
Mídia impressa uornais, revistas) Indo na loja
Digitando o nome + .com Outros*
* Qurus _

6. Quais deles você mais acessou 7. Porque razões vc acessou esses sites
nos últimos 12 meses? mais freqüentemente? (Atribua os nOsdas razões

dentes que mais se aplicam a cada site
ais acessa. Pode repeti-los!)

1. Já sou cadastrado nele
2. é o mais fácil de navegar
3. tem melhores resenhas de livros
4. é mais confiável
5. tem melhores preços de livros
6. tem melhor acervo de livros
7. tem melhor mecanismo de busca
8. tem melhor preço de frete
9. tem melhor prazo de entrega

10. oferece apoio didático de livros
11. Outras razões*

~
correspon

.Jt.~ que vc m

Amazon dBarnes & Noble
Saraiva ~>:1I

Cultura
Siciliano
Submarino
FNAC
Outras livrarias*

* Quais, ~ _

,
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8 Como você costuma acessar esses sites de livrarias?
eles iá estão no "favoritos" via home-page do provedor

via mecanismos de busca Digitando o nome + .com
via portais especializados Outros*
* Ouais ~ _

9 E ·t d r . , f d I ?m que SI es e ivranas vc la e etuou compra e ivros
Amazon Siciliano
Barnes & Noble Submarino
Saraiva FNAC
Cultura Outras livrarias*.* Quals _

10. Quando você está interessado em comprar algum livro, costuma pesquisar
informações sobre ele antes de comprar? Sim Não, _
11. Se sim, com que freqüência vc pesquisa e/ou compra livros em livrarias
virtuais e/ou físicas? Responda conforme a escala:1 para "nunca"

2 para "na menor parte das vezes"
3 para "às vezes"
4 para "na maior parte das vezes",
5 para "sempre'

De 1 para "nunca" até 5 para "sempre" 1 2 3 4 5
Pesquiso e compro em livraria física
Pesquiso e compro em livraria virtual
Pesquiso em livraria física e compro em livraria virtual
Pesquiso em livraria virtual e compro em livraria fisica
Pesquiso em livraria física ou virtual, mas compro de outras formas**quais _

12. Além de pesquisar informações em livrarias virtuais e/ou físicas, vc pesquisa
informações os livros em outras fontes? Sim__ Não _
13. Se sim, com que freqüência vc pesquisa em cada uma dessas fontes?
Responda conforme a escala: 1 para "nunca"

2 para "na menor parte das vezes"
3 para "às vezes"
4 para "na maior parte das vezes"
5 para "sempre"

De 1 para "nunca" até 5 para "sempre" 1 2 3 4 5 Quais vc recebe/consulta?
amigos, familiares
professores, colegas
Jornais
Revistas
Newsletters, boletins via e-mail
Internet (sites diversos além de livrarias)
Televisão
Catálogos de editorasllivrarias
Outras**quais _
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14. Qual o grau de confiança que vc tem nas informações prestadas por cada uma
dessas fontes quando se trata de comprar livros? Para cada item, dê uma nota
de 1 para "não confio nada", até 5 para "confio muito"

1"não confio nada", até 5 para "confio muito" 1 2 3 4 5
livrarias virtuais
livrarias físicas
amiÇlos,familiares
professores, colegas
jornais
revistas
newsletters, boletins via e-mail
Internet(sites diversos além de livrarias)
televisão
catálogos de editoras/livrarias
Outras** Quais _

15. Nos sites de livrarias, que tipos de informações vc pesquisa sobre os livros
. t' . t d ?os Quais es a In eressa o em comprar.

resenha de livros Ranking de notas
opinião de outros leitores Leitura do 10 capitulo
fotos da capa Outras*
preço do livro* Quais _

16. Nos sites de livrarias, como você prefere procurar pelos livros que está interessado em
comprar? Dê uma nota para a sua preferência de 1 para "não gosto" até 5 para "gosto
muito":
autor editora
título ISBN
assunto busca avançada
faixa de preço Outras *
* Quais, _

17. Você costuma pesquisar livros, mesmo quando não tem interesse em
comprar?
Sim Não Porque? _

18. Antes de comprar um livro, vc costuma fazer pesquisa de preços?
S· N- S' d f ?Im ao e sun, e Que orma.
Visitando livrarias físicas quantas?
Visitando livrarias virtuais quantas?
Outras ** Quais _
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19.Utiliza algum mecanismo(agente) de comparação de preços para comprar
r ? S' N- S· . ?IVroS. Im ao e Sim, Quais.
buscapé jacotei
bondfaro Outros *
miner* Quals _

20. Nas situações de compra de livros, sejam elas pela internet ou diretamente
nas livrarias, que atributos do processo de compras você considera mais
importantes ou menos importantes? Responda atribuindo um grau de importância
para cada um deles de 1 para "sem importância" até 5 para "muito
. rtat"irnpo ne .
1 "sem importância" até 5 para "muito importante" 1 2 3 4 5

Segurança na utilização do cartão de crédito.

Confiabilidade na livraria.

Qualidade das informações disponíveis a respeito dos livros.

Quantidade das informações disponíveis sobre os livros.

Variedade de formas de pagamento para as compras

Facilidade em localizar os livros buscados.

Facilidade de comparação de preços de livros

Qualidade do acervo de livros

Facilidade da navegação em sites de livrarias virtuais

Economia de tempo na compra

Comodidade e conveniência

Prazo de entrega dos livros

Oferta de livros que não estão disponíveis no mercado local

Qualidade da apresentação/visualização dos livros

Taxas de entrega

Recebimento imediato dos livros após a compra

Possibilidade de comprar livros a qualquer hora

Tamanho do acervo de livros

Manuseio dos livros antes da compra

Necessidade de deslocamento físico para a compra de livros

Ausência de pressão psicológica de vendedores

Prazer proporcionado pela compra de livros

Convívio social nas situações de compra de livros

Atendimento padrão

Preço dos livros

Auxílio dos vendedores nas compras

* Outras
*quals. _
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21. Quais as diferenças percebidas nas compras de livros realizadas em
livrarias virtuais em comparação às efetuadas em livrarias físicas?
Responda às afirmações de acordo com a escala:
1 - discordo totalmente, 2 - discordo parcialmente, 3 - não concordo/nem discordo,
4 - concordo parcialmente, 5 - concordo totalmente

1 "discordo totalmente" até 5 "concordo totalmente" 1 2 3 4 5
A compra de livros em livrarias virtuais oferece maior segurança na
utilização do cartão de crédito do que nas livrarias físicas.
Para mim, existe maior confiabilidade nas livrarias virtuais do que nas
livrarias fisicas.
A qualidade das informações disponíveis a respeito dos livros nas livrarias
virtuais é melhor do que nas livrarias físicas.
A quantidade de informações disponíveis sobre os livros é maior nas
livrarias virtuais do que nas livrarias físicas.
Em geral, livrarias virtuais oferecem maior variedade de formas de
oaoamento para as compras do que livrarias físicas.
Em geral,é mais fácil localizar os livros que eu quero comprar nas livrarias
virtuais do que nas lojas físicas.
As livrarias virtuais permitem a comparação de preços de livros mais
facilmente do que livrarias físicas.
O acervo de livros é de melhor qualidade nas livrarias virtuais do que nas
livrarias físicas.
Eu acho mais fácil navegar em livrarias virtuais do que me deslocar até
alquma livraria física.
A compra de livros através de livrarias virtuais permite uma maior
economia de tempo do que nas compras em livrarias físicas.
As livrarias virtuais oferecem maior comodidade e conveniência para a
compra de livros do que as livrarias físicas.
Em geral, o prazo de entrega dos livros nas livrarias virtuais é maior do que
do que nas livrarias físicas.
A oferta de livros que não estão disponíveis no mercado local é maior nas
livrarias virtuais do que nas livrarias físicas.
A qualidade da apresentaçãolvisualização dos livros é maior nas livrarias
virtuais do que nas livrarias físicas.
O valor pago para o transporte dos livros até a minha residência é maior
nas compras feitas nas livrarias virtuais do que nas compras feitas nas
livrarias físicas.
O não-recebebimento imediatato dos livros após a compra ocorre mais nas
livrarias virtuais do que livrarias físicas.
As livrarias virtuais permitem maior flexibilidade no horário das compras do

I que as livrarias fisicas
O acervo de livros é maior nas livrarias virtuais do que nas livrarias físicas.

Somente as livrarias físicas possibilitam o manuseio dos livros antes da ,
compra.
A possibilidade de comprar livros sem a necessidade de deslocamento
físico é maior nas livrarias virtuais do que nas que nas livrarias físicas.
Existe menor pressão psicológica de vendedores nas compras por livrarias
virtuais do que nas compras por livrarias físicas.
A compra de livros em livrarias virtuais oferece maior prazer do nas
livrarias físicas.
A comprar de livros em livrarias virtuais oferece menor convívio social do
que em livrarias físicas.
O atendimento nas livrarias virtuais é mais padronizado do que nas livrarias
físicas.
Em geral, é possível encontrar livros com preços mais baixos nas livrarias
virtuais do Que nas livrarias físicas
O auxílio de vendedores nas compras ocorre mais nas livrarias físicas do
Que nas livrarias virtuais.
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22. Você já realizou algumas destas atividades ao menos uma vez?
S· t ?e Sim, quan as vezes.

atividades não sim quantas vezes
comprou livros pela internet por impulso
comprou livros pela internet para dar de presente
enviou e-rnails de reclamação para alquma livraria
enviou e-mails solicitando sugestões/informações
respondeu pesquisa de satisfação em sites de livrarias
trocou algum livro que foi comprado pela internet
usou cupons de desconto para comprar livros pela
internet

23. Você já teve algum problema quando comprou livros pela internet?
S· N- S· . ? Q t ?Im ao e Sim, quais. uan as vezes.

problemas não sim quantas vezes
Veio o livro errado
O livro estava em falta no estoque
Veio um livro avariado/estragado
O livro foi entregue fora do prazo
Outros problemas** Quais? _

emas?24. Com qual(ais) livraria(s) virtuais vc teve probl
Amazon Siciliano
Barnes & Noble Submarino
Saraiva FNAC
Cultura Outros sites*

Você voltou a comprar livros com essas livrarias virtuais depois dos problemas?
Sim Não Po~uê? _

25. Que meio de pagamento você mais utilizou para comprar livros pela internet?

Cartão de crédito
Depósito bancário
Boleto bancário
Cheque
Dinheiro
Outros*
* Quais? _

26. Em que ano você comprou livros pela internet pela primeira vez? _

27. Em que livraria você comprou livros pela internet pela primeira vez? _
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28 C r lmelra compra em termos de satisfação?orno vc ava 10U a pn
Fiquei satisfeito
indiferente
Fiquei insatisfeito

29. De maneira geral, como foram os resultados de suas demais compras de livros
pela internet?

Fiquei insatisfeito

Fiquei satisfeito
indiferente

30. Idade: 31. Profissão:. 32. Grau de instrução:. _

33. Renda familiar média mensal: 34. Estado civil:----- ---------
35. N° de filhos com menos de 18 anos:--------

36. Você utiliza internet desde que ano? _

1 vez por semana ou menos

38. Por que tipo de conexão você
acessa a internet atualmente?
Banda estreita (linha discada)
Banda larga(adsl)
Banda larga (cabo)

37. Atualmente, você acessa a internet
com que freqüência?

Todos os dias
4 a 6 vezes na semana
2 a 3 vezes na semana Provedor da escola/trabalho

Outro tipo*

*Qual? _

39. Com que finalidades você mais utliliza a internet atualmente?

Comunicação pessoal
Pesquisa de produtos/serviços
Leitura de iornais/revistas
Compras
Pesquisa para faculdade/fundação
Lazer
Pesquisa para trabalho
Homebanking
Outras atividades*

. "
\ ..

*Quais--------------
40. Por que razões você nunca comprou livros pela Internet?
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