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RESUMO 

 

Este estudo teve como objetivo principal investigar o efeito da percepção de pressão 

para comprar na percepção de justiça do consumidor, na venda direta.  Além disso, 

também buscou compreender se a proximidade/amizade entre revendedores e 

consumidores influencia o efeito da percepção de pressão na percepção de justiça do 

consumidor, bem como se as emoções (positivas vs. negativas) mediam a relação entre 

a percepção de justiça e o comportamento (intenção de recompra e boca-a-boca) dos 

consumidores em relação aos revendedores. Foi realizado um estudo quantitativo 

mediante levantamento de dados (survey) com 411 consumidores de venda direta, e os 

dados foram analisados pela modelagem de equações estruturais (MEE). Os resultados 

mostraram que os consumidores não se sentem pressionados pelos revendedores, 

portanto a percepção de justiça percebida pelos consumidores foi alta e os levou a 

intenções de comportamentos de recompra e boca-a-boca positivos em relação ao 

revendedor. A proximidade/amizade entre consumidores e revendedores aumentou a 

percepção de justiça do consumidor, e apenas as emoções positivas mediaram 

parcialmente a relação entre a percepção de justiça e o comportamento do consumidor.  

 

Palavras-chaves: venda direta, pressão para comprar, percepção de justiça, modelagem 

de equações estruturais, comportamento do consumidor. 

 



 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 
 

The main objective of this study was to investigate the effect of perception of pressure 

to buy in the perception of consumer justice in direct sales. In addition, it also sought an 

approximation/friendship between salespeople and consumers influencing the perceived 

pressure effect on consumer perception of justice, as well as whether emotions (positive 

versus negative) mediate a relationship between a perception of justice and behavior 

(intent of repurchase and word-of-mouth) from salespeople. A quantitative study was 

carried out through a survey of 411 direct selling customers, and the data were analyzed 

by structural equation modeling (SEM). The results showed that consumers do not feel 

pressured by resellers, so a perception of fairness perceived by consumers has been high 

and has led them to the intentions of positive repurchase and buzz behavior in relation 

to the salespeople. Proximity/friendship between consumers and salespeople increased a 

perception of consumer justice, and only as positive emotions did they partially mediate 

a perception of fairness and consumer behavior. 

Key words: direct selling, pressure to buy, perceived justice, structure equation 

modeling, consumer behavior. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

 

1.1.Tema  

A venda direta é um modelo de negócio vigente no Brasil desde a década de 1940, e 

conta, atualmente, com mais de 4,5 milhões de revendedores responsáveis por 

R$30.370,00 milhões em vendas, segundo a Associação Brasileira de Empresas de 

Venda Direta (ABEVD, 2015). Caracterizada pela venda pessoal com abordagem 

personalizada, a venda direta ocorre fora de um ponto de venda e sem qualquer forma 

de intermediação (Peterson & Wotruba, 1996). As principais empresas de venda direta 

que atuam no país hoje, de acordo com o ranking do setor, são Amway (1º), Avon (2º), 

e Herbalife (3º).  

A base da venda direta é o relacionamento entre revendedores1 e consumidores (Kumar, 

Scheer & Steenkamp, 1995; Heide & Wathne, 2006). Os revendedores são agentes de 

vendas, muitas vezes autônomos, que utilizam suas redes de relacionamento diretas e 

indiretas, com o objetivo de vender seus produtos/serviços (Peterson & Wotruba, 1996; 

Buell, 1954). Para atingir seus objetivos, muitas vezes o revendedor pode fazer uso de 

táticas de pressão que podem ocasionar uma situação desconfortável para o consumidor 

(Chu, Gerstner & Hess, 1995). Quando esse desconforto causado pela pressão é maior 

que o prazer da realização da compra, o resultado é uma experiência de compra negativa 

para o consumidor (Chu, Gerstner & Hess, 1995; Zboja, Laird & Clark, 2017), podendo 

desencadear emoções e comportamentos negativos nesse consumidor (Yi & Gong, 2008; 

Samaha, Palmatier & Dant, 2011; Woo & Ennew, 2004; Román & Ruiz, 2005). 

Por outro lado, a pressão também pode ter origem no próprio consumidor, quando este 

compra algo que não deseja devido a um sentimento de obrigação de comprar. Esse 

sentimento é a principal razão que leva os consumidores a realizarem a primeira compra 

na venda direta, podendo ser considerada um modo de pressão que tem origem no 

próprio consumidor, e que ocorre por diversas razões relacionadas às características 

                                                 
1 Este estudo utilizará o termo revendedores para designar os agentes de vendas que atuam na venda 

direta. Pode-se considerar como sinônimos: vendedores, representantes de vendas, consultores de vendas. 
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pessoais desse consumidor (Raymond & Tanner Jr, 1994). Essa pressão que faz com 

que o consumidor não se sinta confortável em dizer não ao revendedor, pode acarretar 

um sentimento negativo para o consumidor (Beatty, Mayer, Coleman, Reynolds & Lee, 

1996), podendo ou não motivar comportamentos negativos do consumidor para o 

revendedor (Raymond & Tanner Jr, 1994). 

Porém, quando a experiência é positiva, o risco de o consumidor apresentar um 

sentimento e um comportamento negativo em relação ao revendedor é reduzido, e 

aumentam-se percepções e comportamentos positivos como satisfação, lealdade, 

intenção de compra e intenção de boca-a-boca (Maxham & Netemeyer, 2002; del Río-

Lanza, Vázquez-Casielles & Díaz-Martín, 2009; Chebat & Slusarczyk, 2005).  

Revendedores atuam em ambientes de trabalho, família e através da rede de amizades, 

podendo seus consumidores serem próximos (Beatty et al., 1996; Price & Arnould, 

1999; Samaha, Palmatier & Dant, 2011). Uma vez que são uma porta para a prospecção 

de novos clientes (Raymond & Tanner Jr, 1994), é importante que essas relações sejam 

preservadas; por isso, dentre os fatores que devem ser evitados numa relação de 

negócios que envolve proximidade2, a percepção de injustiça pode ser capaz de causar 

forte impacto nos canais de relacionamento (Samaha, Palmatier & Dant, 2011; Kumar, 

Scheer & Steenkamp, 1995). 

A percepção de justiça é abordada na área de marketing em contextos de serviços 

(Kumar, Scheer & Steenkamp, 1995; Schoefer & Ennew, 2005; Schoefer & 

Diamantopoulos, 2008; Kim, Kim & Kim, 2009) e em comportamento do consumidor 

(Blodgett, Hill & Tax, 1997; Yi & Gong, 2008; Wilson, Conlon & Koopman, 2011; 

Nguyen, 2013). Visto que a percepção de justiça é o julgamento que se faz uma situação 

vivenciada, se foi justa ou injusta (Bolton, Warlop & Alba, 2003); estudos relacionam a 

percepção de (in)justiça com emoções (positivas vs. negativas) e comportamentos, 

como intenção de recompra e intenção de boca-a-boca (positivos vs. negativos) em 

diferentes contextos que envolvem a relação entre consumidores e 

revendedores/empresas (Price & Arnould, 1999; Yi & Gong, 2008; Schoefer & 

Diamantopoulos, 2008; Román & Ruiz, 2005; Maxham & Netemeyer, 2002; Kim, Kim 

& Kim, 2009; Fernandes & Calamote, 2016; Druckman & Wagner, 2017). Assim, este 

estudo visou compreender as relações entre os construtos pressão para comprar, 

                                                 
2 Este estudo considera relação de proximidade e amizade como sinônimos. 
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percepção de (in)justiça, emoções (positivas vs. negativas) e comportamentos (intenção 

de recompra e boca-a-boca) do consumidor nas relações entre consumidores e 

revendedores de venda direta. 

 

1.2.Objetivos 

O objetivo geral deste estudo é verificar o efeito da percepção de pressão para comprar 

na percepção de justiça do consumidor. 

Para responder ao objetivo geral, os seguintes objetivos específicos são propostos: 

a. Avaliar se a relação de amizade modera a relação entre a pressão para comprar e 

a percepção de justiça; 

b. Avaliar se as emoções (positivas vs. negativas) mediam a relação entre percepção 

de justiça e o comportamento do consumidor 

 Na intenção de boca-a-boca do revendedor 

 Na intenção de recompra com o revendedor. 

 

1.3. Relevância 

A relevância teórica deste estudo está em relacionar o construto pressão para comprar 

que designa o sentimento de obrigação de compra que o consumidor relata como um 

dos principais pontos negativos da venda direta (Raymond & Tanner Jr, 1994), com 

outro importante construto da área de comportamento do consumidor, a percepção de 

justiça (Blodgett, Hill & Tax, 1997; Yi & Gong, 2008; Wilson, Conlon & Koopman, 

2011). A relação entre esses dois construtos ainda não foi encontrada na literatura, 

embora seja possível encontrar estudos que abordem as questões de relacionamento 

entre revendedores e consumidores em diferentes contextos, (Samaha, Palmatier & Dant, 

2011; Kumar, Scheer & Steenkamp, 1995; Yilmaz, Sezen & Kabadayı, 2004; Ahn, Ock, 

Greene & Rho, 2014; Bendapudi & Berry, 1997; Grayson, 2007), e outros que tratem 

sobre a percepção de justiça nessas relações de negócios (Chan & Lai, 2017; Chebat & 
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Slusarczyk, 2005; Druckman & Wagner, 2017; Fernandes & Calamote, 2016; 

Kaufmann & Stern, 1988), bem como estudos que visam compreender as relações na 

venda direta ( Jolson, 1972; Jolson, 1997; Zboja, Laird & Clark, 2017). Este estudo, 

portanto, contribui para o desenvolvimento da literatura de marketing tanto na área de 

relacionamento, quanto na área de comportamento do consumidor. 

A relevância gerencial deste estudo tem como base uma das tendências do mercado de 

bens de consumo, que é a mudança das empresas para um modelo direto ao consumidor. 

Essa tendência se complementa à uma outra tendência que é a redução de custos na 

cadeia de valor, de maneira que só permanecerão na cadeia os intermediários que 

realmente agregarem valor para o consumidor (Benson-Armer, Noble & Thiel, 2015). É 

possível identificar esse movimento no Brasil, quando grandes empresas de venda direta, 

como a Natura, por exemplo, inicia a abertura de lojas próprias e cria uma loja online 

direta ao consumidor. Neste cenário, o relacionamento na venda direta entre 

consumidores e revendedores pode ser visto como valor para o consumidor, que pode 

preferir comprar do revendedor em vez de comprar diretamente do fabricante. Nesse 

sentido, o relacionamento pode ser visto como ponto chave para que os revendedores 

continuem a ter uma atividade lucrativa; por isso a importância de se compreender as 

percepções do consumidor, e como ele avalia sua relação com o revendedor. Além disso, 

os resultados podem auxiliar gestores e revendedores a direcionarem seus esforços na 

melhoria do atendimento aos consumidores, e na busca da melhor forma de explorar 

suas redes diretas de relacionamentos.  

 

1.4. Estrutura da dissertação 

Esta dissertação está assim estruturada: esta introdução apresentou o tema, os objetivos 

e a relevância deste estudo; o próximo capítulo apresenta a revisão teórica sobre o 

assunto, abordando os temas venda direta, relacionamento entre revendedores e 

consumidores, percepção de justiça, as hipóteses propostas pelo estudo e o modelo da 

pesquisa; no capítulo 3, são apresentados os procedimentos metodológicos utilizados na 

pesquisa; no capítulo 4 são apresentados os resultados obtidos no estudo. O capítulo 5 

finaliza esta dissertação com a apresentação das principais conclusões, as implicações e 

as limitações e sugestões para pesquisas futuras.  



13 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. Venda Direta  

Registros datam o surgimento do modelo de venda direta no final do século XVIII na 

Inglaterra, com a venda porta-a-porta da Enciclopédia Britânica. No Brasil, a venda 

direta teve início na década de 1940, com a empresa nacional Hermes. Em seguida, 

iniciaram atividades no país empresas internacionais, como Avon (1959) e Yakult 

(1966), ambas com forte foco na venda direta. Posteriormente, em 1974, a empresa de 

cosméticos Natura iniciou seu sistema de venda direta que foi crucial ao seu 

crescimento, e tal sistema se fortaleceu no país, motivando o interesse de outras 

empresas estrangeiras no mercado brasileiro (como a Tupperware, Mary Kay e 

Herbalife) (ABEVD, 2015).  

Em 2015 a venda direta foi responsável por aproximadamente US$184 bilhões em 

vendas em todo o mundo. No Brasil, as vendas foram de US$30,370 bilhões, com mais 

de 4,5 milhões de revendedores espalhados pelo país (World Federation of Direct 

Selling Associations – WFDSA 3 , 2016). No Brasil, as categorias vendidas são 

cosméticos e cuidados pessoais (84%), bem estar (7%), roupas e acessórios (3%), 

produtos domésticos e bens duráveis (3%), cuidados para a casa (1%), alimentos e 

bebidas (1%), e outros (1%) (WFDSA, 2016).  

A venda direta pode ser definida como uma técnica de abordagem personalizada, 

contendo explicações e demonstrações de produtos e serviços, seja para grupos ou 

individualmente, sem o uso de um ponto de venda ou a presença de um distribuidor, 

atacadista ou qualquer forma de intermediação durante o processo de venda (Bernstein, 

1984; Clemente, 1992; Hart & Stapleton, 1991). Estudos foram feitos com foco na 

venda direta, tendo em vista a importância desse modelo de negócio para o mercado 

(Buell, 1954; Jolson, 1997; Zboja, Laird & Clark, 2017), seja salientando suas 

vantagens e desvantagens (Jolson, 1972), bem como explorando a performance dos 

                                                 
3 World Federation of Direct Selling Associations (WFDSA) é uma organização não governamental 

internacional líder que representa a indústria de venda direta como uma federação mundial de associações 

nacionais de venda direta. 
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vendedores (McMurry, 1961; Wotruba, 1989) e os conflitos de relacionamento (Samaha, 

Palmatier & Dant, 2011).  O modelo de negócio de venda direta é considerado atrativo 

especialmente em economias emergentes, pois os revendedores atuam como 

distribuidores, superando as dificuldades geradas pela falta de infraestrutura que limita a 

atuação de empresas tradicionais (Biggart, 1989) e, além disso, a atividade ajuda a 

minimizar problemas de desemprego, bem como gera oportunidade para as pessoas 

complementarem sua renda (ABEVD, 2015). 

A compreensão da venda direta está relacionada com três perspectivas: operacional, 

tática e estratégica (Biggart, 1989; Peterson & Wotruba, 1996). A perspectiva 

operacional é caracterizada por dois elementos fundamentais que são a venda pessoal e 

o fato da venda ocorrer fora de um ponto de venda. A venda pessoal é a venda face-a-

face que ocorre na venda direta em um contexto de comunicação em que o revendedor 

tem a oportunidade de mostrar o potencial do produto, explicar suas vantagens e 

permitir que o consumidor experiencie o produto antes de tomar sua decisão de compra. 

Quanto ao local, a venda pode ocorrer na casa do consumidor, em um ambiente de 

trabalho, ou em um local neutro, como shoppings, cafeterias ou a casa de um outra 

pessoa em reuniões chamadas de party plan (ABEVD, 2015; Peterson & Wotruba, 

1996). 

O revendedor é um representante da empresa e dono do seu próprio negócio, portanto 

suas decisões influenciam diretamente o seu sucesso, embora a empresa defina algumas 

regras a serem seguidas por todos os seus representantes (Biggart, 1989). Assim, a 

perspectiva tática está relacionada com o tipo de vínculo do revendedor com a empresa, 

se ele é um funcionário da empresa ou autônomo; e na maneira como ele conduz o seu 

negócio, como por exemplo, se ele trabalha em tempo integral ou meio período, se ele 

realiza suas forças de venda nas casas dos consumidores ou outro lugar (shopping, 

cafeterias, local de trabalho etc), se ele faz uma notificação prévia antes de ir até a casa 

do consumidor, se ele possui uma equipe de agentes de vendas que trabalham com ele, 

se ele é um vendedor orientado para a transação ou para o relacionamento com seus 

clientes, se ele tem produtos a pronta entrega, entre outras (Peterson & Wotruba, 1996). 

Nesta perspectiva é importante considerar o produto que está sendo vendido, pois 

diferentes produtos exigem do revendedor uma abordagem e um tipo de relação com 

consumidor diferentes. Por exemplo, produtos como cosméticos que são produtos não 

duráveis e de compra repetida exigem que os revendedores estabeleçam um 
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relacionamento mais duradouro com os consumidores, ou seja, exige que o revendedor 

seja mais orientado para o relacionamento visando a retenção do cliente. Diferentemente, 

produtos ou serviços duráveis como um aspirador de pó ou uma contratação de TV por 

assinatura, que não são comprados com frequência, exigem que o revendedor seja mais 

orientado para a transação, com foco na atração do consumidor (Peterson & Wotruba, 

1996). Atualmente, no Brasil, como visto anteriormente, predomina na venda direta a 

venda de produtos não duráveis e de orientação relacional. 

Além disso, as tecnologias atuais são usadas pelos revendedores como ferramentas que 

os ajudam a superar as barreiras físicas e a se aproximarem dos seus clientes e 

conquistarem novos consumidores. Essas ferramentas são os websites e as mídias 

sociais que auxiliam o revendedor aumentando sua rede de contatos, possibilitando o 

revendedor a oferecer uma experiência de consumo diferente, bem como se comunicar 

com o consumidor, oferecendo produtos e serviços, e tirando dúvidas por meio de 

mensagens, fotos e vídeos, estabelecendo novos canais de contato (Alturas, 2003; 

Ferrell & Ferrell, 2012). 

A terceira perspectiva é a estratégica, que considera a venda direta como um canal de 

distribuição e como um meio de acessar o mercado. Na venda direta o revendedor faz o 

papel do varejista, levando e promovendo produtos e serviços para o consumidor final. 

Esse contato direto com o consumidor pode ser utilizado para impulsionar estratégias de 

marketing direcionadas para os seus clientes, além disso, é um modelo de negócios 

vantajoso, pois não exige alto investimento inicial, possui flexibilidade e oportunidade 

de crescimento (Jolson, 1972; Peterson & Wotruba, 1996). 

De maneira geral, as escolhas que o revendedor faz dentro dessas três perspectivas, 

sobre o tipo de vínculo que terá com a empresa, tipo de produto que será vendido, 

orientação que seguirá, se fará uso de tecnologias etc., determinam o perfil de 

revendedor que esse profissional terá, e consequentemente, a maneira como se 

relacionará com seus clientes. A venda direta apresenta pontos positivos e negativos 

tanto do lado do revendedor quando do consumidor, a seguir serão apresentados os 

pontos positivos e negativos pela perspectiva do consumidor. 
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2.1.1. Características da venda direta pela perspectiva dos consumidores 

Do ponto de vista dos consumidores, além da conveniência, a venda direta tem como 

vantagem a possibilidade de os consumidores receberem atendimento personalizado, 

tirarem dúvidas e obterem informações importantes para tomarem sua decisão de 

compra, além de permitir que os consumidores experimentem os produtos antes de 

comprarem (Peterson, Albaum & Ridgway, 1989). Porém, também existem conflitos 

nesse canal, pois muitos consumidores percebem os revendedores como pessoas que 

não medem esforços para realizarem uma venda, mesmo que para isso seja necessário 

deixar a ética de lado. Algumas das reclamações mais frequentes dos consumidores em 

relação aos revendedores de venda direta são: pressão do revendedor, sentimento de 

obrigação de comprar (pressão interna), falta de opções e possibilidade de comparação 

de produtos, revendedores inexperientes ou não confiáveis; produtos não prontamente 

disponíveis; revendedores inconvenientes (Jolson, 1972; Raymond & Tanner Jr, 1994). 

Devido a esses aspectos negativos da venda direta é comum que alguns consumidores 

tenham uma imagem negativa dos revendedores (Jolson, 1972). Pressão para atingir a 

meta, baixo nível de treinamento em vendas, assimetria de poder entre revendedor e 

consumidor, orientação para a transação, ou apenas por se considerar que ser uma tática 

efetiva, são motivos que levam os revendedores a utilizarem de pressão na hora de 

vender. Segundo Boyle e Dwyer (1995), o uso de pressão para vender pode ser efetivo 

no curto prazo, mas reduz a confiança do consumidor no revendedor, assim como a 

qualidade do relacionamento entre eles, prejudicando a relação no longo prazo 

(McFarland, 2003).  

 

2.2. O comportamento do revendedor e as táticas de vendas 

Jolson (1972) retrata os revendedores como insistentes, invasivos e desonestos, sendo 

esse o comportamento comum dos revendedores no chamado modelo tradicional (típico 

da década de 1970) ou Hard sell, definido como o uso de táticas de pressão para vender, 

em que para um consumidor comum o aborrecimento no processo da compra é maior do 

que o benefício esperado (Chu, Gerstner & Hess, 1995). Alguns exemplos de práticas de 

pressão incluem apresentações manipuladoras, criação do senso de urgência, exageros 
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ao relatar as qualidades do produto; usar um produto como isca para tentar vender outro 

de maior valor, insistir na venda de opcionais ou venda-casada.     

No entanto, passados mais 20 anos e em um cenário bastante diferente, Jolson (1997) 

questiona se com o passar do tempo os revendedores de fato passaram a ser meros 

recebedores de pedidos, se realmente a venda direta passou de “hard sell” para “soft 

sell”, e depois para “no sell at all”. Como o próprio autor reconhece, a venda direta 

orientada para o relacionamento cresceu e passou a tomar grande importância como 

modelo de venda. Um modelo que antes era focado na transação (a venda era vista 

como uma conquista e os revendedores faziam de tudo para convencer seus clientes a 

comprarem) passou a focar na construção de um relacionamento a longo prazo, 

confiança mutua entre consumidor e revendedor, e nos benefícios para o consumidor.   

Por consequência, novas formas de acessar o consumidor foram desenvolvidas, uma 

série de tarefas foram criadas para que os revendedores consigam estabelecer o 

relacionamento com seus consumidores, chamadas de processo de vendas, que 

englobam: prospectar clientes, contatar esses clientes, identificar as necessidades desses 

clientes, estimular o desejo desses clientes pelo produto, realizar a venda e fazer contato 

pós-venda buscando reter esses clientes (Jolson, 1997). Contudo isso não significa que 

os revendedores não utilizam mais de pressão com seus consumidores. Algumas 

circunstâncias ainda encorajam esse tipo de comportamento antiético, como o 

sentimento de que é capaz de vender para qualquer pessoa e se esforça para isso, falhar 

em alcançar um etapa do processo de venda, não aceitar “não” como resposta, 

sentimento de que o revendedor é quem melhor conhece as necessidades do consumidor, 

falhar ao tentar adaptar a venda ao estilo do consumidor, exagerar ao apresentar as 

caraterísticas de um produto, fazer promessas que não pode cumprir, criar comparação 

de preço irreal, entre outros (Jolson, 1997). 

Zboja, Laird e Clark (2017) estudaram o impacto da credibilidade do revendedor na 

percepção de pressão do consumidor, e os resultados mostraram que quanto maior a 

credibilidade do revendedor, menor é a percepção de pressão percebida pelo 

consumidor, reforçando a importância da credibilidade do revendedor aos olhos do 

consumidor. Outro estudo recente investigou o efeito do clima competitivo entre 

revendedores, visto que torna o revendedor mais orientado para a venda, podendo levá-

lo a comportamentos antiéticos. Em contrapartida, o clima não competitivo entre 
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revendedores favorece comportamentos éticos e fortalece a relação entre revendedores e 

consumidores. Sendo assim, os resultados evidenciam que na visão do consumidor, o 

clima ético não neutraliza os efeitos do clima competitivo, bem como o clima 

competitivo gera alta percepção de comportamento antiético durante a interação entre 

revendedor e consumidor (Hochstein, Zahn & Bolander, 2017).  

 

2.3. A relação de amizade entre revendedores e consumidores 

A relações comerciais são atualmente muito mais que apenas transações de produtos e 

serviços, e por isso, a relação entre revendedores e consumidores é alvo de muitos 

estudos na área de marketing devido aos diversos fatores que envolvem essas relações 

(ver Arnett, German & Hunt, 2003; Bendaputi & Berry, 1997; Heide & Wathne, 2006; 

Huppertz, Arenson & Evans, 1978; Jaramillo & Grisaffe, 2009; Román & Ruiz, 2005). 

No entanto, um fator interessante e ainda pouco estudado no marketing é a relação de 

proximidade, ou mesmo amizade, entre revendedores e consumidores (Grayson, 2007; 

Price & Arnould, 1999). A amizade está relacionada com intimidade e é baseada numa 

interação voluntária. Amigos tendem a se abrirem uns com os outros, trocam 

confidencias e desejam a companhia um do outro. Além disso, a amizade é uma relação 

onde há expectativa de que esta seja exclusivamente intrínseca, isso quer dizer que seja 

uma relação na qual ambos estão pelo simples prazer da amizade (Fischer, 1982; 

Haytko, 2004). 

A expectativa exclusivamente intrínseca da amizade é uma característica necessária 

numa relação de amizade, pois a percepção de interesse pode ser fonte de graves 

conflitos. A literatura chama de orientação instrumental quando uma relação de amizade 

é mantida por causa de um benefício ou privilégio (Blum, 2009; Grayson, 2007). A 

relação de serviço, que é a relação entre consumidores e fornecedores, pode ser dividida, 

de acordo com sua motivação, em funcional e social. A relação de serviço socialmente 

motivada apresenta um caráter mais relacional, e são essas as relações mais prováveis 

de se haver amizades (Bendapudi & Berry, 1997; Price & Arnould, 1999; Reynolds & 

Beatty, 1998).  Embora essas orientações sejam opostas, pode acontecer das duas 

estarem presentes numa relação na qual amizade e negócios se misturam. Isso pode 

acontecer quando amigos se tornam parceiros de negócios ou quando a amizade surge 
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de uma relação de negócios. Porém, as relações comerciais que envolvem amizade 

podem apresentar efeitos tanto positivos quanto negativos (Beatty et al., 1996; Heide & 

Wathne, 2006; Price & Arnould, 1999). 

Apesar da amizade ser orientada para uma relação exclusivamente intrínseca, isso não 

significa que amigos não possam se ajudar. Na verdade, amigos gostam de ser úteis uns 

aos outros. Quando um amigo usa da amizade para conseguir algo, isso não é grave se 

estiver claro para ambos que o objetivo foi alcançado por causa da amizade, e não que a 

amizade existe para se alcançar o objetivo (Grayson, 2007; Halpern, 1994). Grayson 

(2007) buscou entender as relações entre amizade e negócios, usando como base a 

perspectiva da teoria dos papéis, que analisa os diversos papéis que as pessoas exercem 

durante a sua vida, seja no trabalho, na família ou com os amigos (Biddle, 2013). Os 

resultados obtidos reforçaram a ideia de que o conflito afeta mais a amizade do que a 

relação de trabalho, ou seja, em relações que iniciaram como uma amizade, o conflito 

gera efeitos negativos mais fortes (Grayson, 2007).  

Tendo conhecimento de que unir negócios e amizade pode gerar conflito, muitas 

pessoas evitam isso, tanto do lado do prestador de serviço quanto do consumidor. 

Existem pessoas que evitam fazer amizades com quem trabalha com vendas porque 

receiam se sentirem obrigadas a comprar algo que não desejam. Há também pessoas que 

alegam evitar alguns amigos, pois sentem que seus amigos tiram vantagem da relação 

de amizade para vender. Em contrapartida, muitos vendedores evitam prospectar entre 

seus amigos porque não querem que os amigos pensem que eles estão tirando vantagem 

da relação, e tem receio do que os amigos iriam pensar deles se eles fizessem isso 

(Beatty et al., 1996; Grayson, 2007; Heide & Wathne, 2006). 

Quando acontece de o conflito surgir numa relação, as pessoas buscam uma forma de 

minimizar os efeitos desse conflito, e isso geralmente se dá separando a amizade dos 

negócios. Porém, é possível que muitas relações continuem mesmo depois de 

vivenciarem conflito, isso pode acontecer porque as pessoas ajustam suas expectativas 

em relação ao outro, mas o conflito gera um efeito negativo mesmo quando há 

superação. Amizades que começam como amizades, apesar de serem mais fortemente 

afetadas, também são mais resistentes a conflitos do que amizades que surgem dos 

negócios (Biddle, 2013; Heide & Wathne, 2006; Michaels, Day & Joachimsthaler, 

1987). 
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Muitas relações entre revendedores e consumidores se tornam amizades, assim como é 

possível amigos de revendedores se tornarem consumidores. As pessoas reagem de 

maneiras diferentes a cada situação, como mostra Price e Arnould (1999) que 

investigaram a relação de amizade entre consumidores e prestadores de serviços, 

quando a amizade é criada no ambiente de negócios. Os autores buscaram saber se uma 

relação de negócios amigável pode se tornar uma amizade verdadeira e se a amizade nos 

negócios está associada a resultados como comprometimento, lealdade e boca-a-boca 

positivo (recomendação positiva). A relação investigada foi a de cabeleireiros e seus 

clientes, e os resultados mostraram que, de maneira geral, a relação é amigável e com 

alta intimidade, mas limita-se ao contexto do serviço, ou seja, neste caso, limita-se às 

ocasiões em que as pessoas vão ao salão para cortar o cabelo. Pela perspectiva dos 

clientes, o cabeleireiro não é visto como um amigo, embora haja uma relação amigável 

entre eles, e esse sentimento de amizade leva a um maior comprometimento, lealdade e 

intenção de recomendação. Pelo ponto de vista dos cabeleireiros, os cliente são tidos 

como amigos e têm a lealdade deles, e complementam revelando que ao mesmo tempo 

que a regularidade dos clientes podem transformá-los em amigos, e a amizade pode 

levá-los a serem clientes regulares (Price & Arnould, 1999), o que mostra que quando se 

trata de relação entre pessoas não há uma regra de comportamento.  

Dentre os fatores que podem gerar conflito entre consumidores e revendedores, a 

percepção de injustiça é bastante relevante (Kumar, Scheer & Steenkamp, 1995; 

Samaha, Palmatier & Dant, 2011). O impacto que a percepção de justiça pode causar 

nas relações de negócios é capaz de influenciar a emoção do consumidor (Yi & Gong, 

2008), sendo que a percepção de injustiça pode causar emoções negativas como raiva 

(Pillutla & Murnighan, 1996), e consequentemente, afetar negativamente o 

comportamento do consumidor (Schoefer & Diamantopoulos, 2008). Essas 

consequências da percepção de injustiça podem ser agravadas quando há uma relação de 

amizade entre consumidor e revendedor (Beatty et al., 1996), o que será apresentado a 

seguir. 

 

2.4. A percepção de Justiça e seus consequentes nas relações de venda direta 

Os conceitos de justiça e injustiça são tratados pela literatura em diversas áreas do 

conhecimento, como comportamento organizacional (Blount,1995; Colquitt, Conlon, 
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Wesson, Porter & Ng, 2001; Pillutla & Murnighan, 1996), marketing (Bolton et al., 

2003; Blodgett, Hill & Tax, 1997; Xia, Monroe & Cox, 2004; Wilson, Conlon & 

Koopman, 2011), direito (Finkel, 2000), biologia (Civai, 2013) e psicologia (Adams, 

1965; Colquitt, 2001; Lind & Tyler, 1988; Miller, 2001).  

Existem dois tipos de justiça, a primeira é chamada de “a lei que está nos livros”, que 

representa a lei que os estudantes de direito estudam, que os juízes interpretam, e a qual 

está estabelecida pela constituição. E há a segunda, chamada de “senso comum de 

justiça”, que é definida como sendo “o que reflete o que pessoas comuns pensam a 

respeito do que é justo e honesto” (Finkel & Finkel, 2009). Na língua inglesa existem 

duas palavras que designam justiça: “justice” e “fairness”. “Fairness” reflete algo que 

não é inteiramente capturado por “justice”, possui significados, nuances e variações que 

muitas vezes podem ser harmonizadas com “justice”; no entanto, é evidente a existência 

de diferenças sutis entre as semânticas quando observa-se a alocação das palavras em 

contextos e frases. Nota-se que “fairness” está mais relacionada ao “senso comum de 

justiça” e “justice” à “lei que está nos livros” (Finkel, 2000). A literatura traz o uso 

desses termos de diversas formas, seja como sinônimos, ou como um estando contido 

no outro. O senso comum de justiça é, ao mesmo tempo, legal, moral e psicológico, e 

portanto, os julgamentos são complexos, pois refletem a interpretação de quem julga 

(Finkel, 2000). Esta dissertação trata os termos fairness e justice como sinônimos, visto 

que todos os estudos aqui revisados tratam o construto desta forma, bem como, porque a 

língua portuguesa possui apenas uma palavra que engloba ambos significados.  

O conceito de justiça pode ser definido em termos de igualdade, equidade e necessidade 

(Wilkie, Ferree & Ratcliff, 1998). Aqui será usada a definição de Bolton et al. (2003), 

em que justiça é o julgamento sobre o resultado de um processo, obtido por uma 

avaliação tendo um padrão aceitável como referência. Esse julgamento pode ter como 

base experiências vivenciadas anteriormente (Lind & Tyler, 1988), e deve-se pensar em 

justiça e injustiça como a presença de uma sendo a ausência da outra (Finkel, 2000). As 

pessoas possuem noções de injustiça mais claras e concretas do que as noções de justiça 

(Xia et al. 2004).  A injustiça pode ser entendida como uma avaliação cognitiva cujo 

julgamento é negativo.  

De uma maneira geral as pessoas tendem a rejeitar situações de injustiça. Civai (2013) 

investigou se essa rejeição é desencadeada pela emoção eu pela cognição através de um 
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jogo chamado Ultimatum Game 4(ver Camerer, 2003; Pillutla & Murnighan, 1996; 

Rabin, 1993). Os resultados demonstraram que os proponentes tendem a propor ofertas 

mais justas, em torno de 50% de divisão, enquanto os respondentes tendem a rejeitar 

uma proposta injusta, mesmo tendo consciência de que aceitar o baixo valor proposto é 

melhor do que não receber nada. Henrich et al. (2008) utilizou o mesmo jogo em seu 

estudo e obteve como resultado que populações de diferentes culturas têm o 

comportamento de rejeitar consistentemente situações injustas.  

A percepção de justiça apresenta três dimensões conhecidas como justiça distributiva, 

processual e interacional (interpessoal e informacional). Em termos de relação entre 

vendedores e consumidores, a justiça distributiva está relacionada com a percepção de 

justiça no resultado tangível da interação (produto ou serviço), que é avaliado pelo 

consumidor mediante três perspectivas – equidade, igualdade e necessidade (Deutsch, 

1975), ou seja, se o resultado que o consumidor recebeu é o que foi proposto pelo 

revendedor, se o resultado é o mesmo para todos os consumidores, e se o resultado 

satisfaz as necessidades do consumidor (Blodgett et al., 1997). A justiça processual se 

preocupa com a percepção de justiça no procedimento e critérios usados para se tomar a 

decisão que levará ao resultado da transação (Colquitt et al., 2001; Wilson et al., 2011). 

Procedimentos justos são imparciais, baseados em informações precisas e seguem 

padrões éticos (Leventhal, Karuza & Fry, 1980). De acordo com Clemmer (1993), 

eficiência, tempo de espera/capacidade de resposta e flexibilidade são características de 

definem a justiça processual. A justiça interacional refere-se à percepção de justiça no 

tratamento dado ao consumidor durante a interação, e pode ser dividida entre justiça 

interpessoal e justiça informacional. A justiça interpessoal está relacionada com respeito 

e cortesia com a qual o consumidor deve ser tratado durante a transação, e a justiça 

informacional está relacionada à percepção da justiça quanto às informações passadas 

para o cliente durante a transação, tanto em relação à legitimidade quanto à plenitude 

das informações. Alguns autores tratam a dimensão de justiça interacional como sendo 

duas dimensões diferentes, porém a maioria dos trabalhos aqui revisados consideram 

essa dimensão como única. (Blodgett et al., 1997; Colquitt et al., 2001; Kumar et al., 

1995; Wilson et al., 2011).  

                                                 
4 Neste jogo o proponente propõe a divisão de uma quantia em dinheiro com o respondente, podendo este 

aceitar ou não a oferta. Se o respondente aceita, eles dividem o dinheiro de acordo com a proposta, se não, 

os dois não recebem nada. 
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Embora seja aceito que as três dimensões da justiça são independentes, é a combinação 

delas que determinará a avaliação geral de percepção de justiça e que fará surgir a 

emoção no consumidor e dará origem ao comportamento do consumidor, pois sabe-se 

que altos níveis de percepção de justiça em uma dimensão, pode anular o efeito de baixo 

nível de percepção de justiça em outra dimensão, resultando numa avaliação de 

percepção de justiça final positiva, por exemplo, altos níveis de justiça processual 

compensam baixos níveis de justiça distributiva (Blodgett et al., 1997). Sendo assim, 

são encontrados estudos que fazem uso das dimensões de justiça como diferentes 

variáveis, buscando identificar a importância de cada uma na justiça percebida pelos 

consumidores (ver Colquitt et al., 2001; Yi & Gong, 2008), e existem estudos que 

consideram a percepção de justiça como um construto único (consideram a avaliação 

final da percepção de justiça) (ver Fernandes & Calamote, 2016; Nguyen, Klaus, 

Simkin, 2014; Wilson et al., 2011). Sabe-se também, que o efeito de uma percepção de 

injustiça pode ser reduzido por uma retratação (Blodgett et al., 1997; Goodwin & 

Ross,1992; Lind & Tyler, 1988).  

Os estudos encontrados na literatura que abordam a percepção de justiça são em sua 

maioria estudos do campo das organizações, mais especificamente de comportamento 

organizacional (Chan & Lai, 2017; Colquitt & Zipay, 2015; Holtz & Hu, 2017; Shah, 

Anwar & Irani, 2017; Xu, Loi & Ngo, 2016), e da área de comportamento do 

consumidor, que investigam a percepção de justiça em relação ao preço (Anbarci & 

Feltovich, 2017; Andrés-Martínez, Gómez-Borja & Mondéjar-Jiménez, 2014; Jo, 2017; 

Malc, Mumel & Pisnik, 2016; Nguyen, 2016). Apesar da importância do construto, ele 

tem sido pouco explorado em outras áreas do conhecimento. Porém, nota-se uma 

mudança recente nesse quadro com estudos atuais que tratam do tema no campo das 

relações de negócios, como os estudos realizado por Druckman e Wagner (2016, 2017) 

que buscam maior compreensão sobre como as pessoas criam o conceito sobre justiça 

nas negociações e de como esses conceitos sobre justiça influenciam os processos de 

negociação, mostrando que ainda há muito a ser explorado sobre o tema.  Albin e 

Druckman (2014) sugerem que a justiça processual é chave para se alcançar resultados 

efetivos em negociações, Hollander-Blumoff (2017) complementa identificando 

antecedentes da percepção da justiça processual em negociações, encontrando que 

comportamento respeitável, cortesia e comportamento confiável são caraterísticas que 
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ambas patres devem apresentar para gerar uma percepção de justiça no processo da 

negociação.  

Com base no exposto até aqui, sabe-se que a percepção de justiça pode ter forte 

influência nas relações entre consumidores e revendedores (Samaha, Palmatier & Dant, 

2011; Kumar, Scheer & Steenkamp, 1995), e que a presença de um conflito, como por 

exemplo o uso de pressão pelo revendedor (Raymond & Tanner Jr, 1994), pode fazer 

com que o consumidor julgue como injusta a interação durante o processo da venda. 

Assim,  

 

H1: A percepção de pressão para comprar apresenta um efeito negativo na percepção 

de justiça (distributiva; processual; interacional) do consumidor. 

 

Além disso, sendo a venda direta um canal fortemente embasado no relacionamento, a 

relação de proximidade/amizade entre o consumidor e o revendedor pode influenciar a 

percepção de justiça do consumidor, principalmente se considerarmos o fato de que os 

revendedores usam suas redes de relacionamento para vender e prospectar novos 

clientes (Raymond & Tanner Jr, 1994). Assim,  

 

H2: A relação de amizade pode intensificar o efeito negativo da percepção de pressão 

para comprar na percepção de justiça (distributiva; processual; interacional) do 

consumidor. 

 

As intenções de recompra e de boca-a-boca são importantes para os estudos de 

marketing, pois eles refletem as opiniões do consumidor. De acordo com Godes e 

Mayzlin (2004), milhares de mensagens são compartilhadas todos os dias, muitas delas 

sobre produtos e serviços que as pessoas consomem. Uma maneira de fazer essas 

recomendações é a comunicação boca-a-boca, que pode ser definida como um canal 

informal usado por consumidores para trocarem experiências sobre produtos e serviços, 
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podendo a recomendação ser positiva ou negativa (Griffin & Hauser, 1993; Liu, 2006). 

Estudos realizados mostram que o boca-a-boca tem forte influência na decisão de 

compra dos consumidores (Chevalier & Mayzlin, 2006), na imagem da marca (Hanlan 

& Kelly, 2005), bem como na lucratividade das empresas (Luo, 2009; Marsden, Samson 

& Upton, 2005).  

O boca-a-boca como resultado de um comportamento de compra realizado no passado é 

difícil de ser mensurado. São muitos os fatores que influenciam na recomendação de um 

produto ou serviço pelos consumidores. Desta forma é importante que as empresas 

busquem entender o que provoca o boca-a-boca, qual é o processo, quem faz, onde 

acontece e qual o conteúdo dessa comunicação (Hanlan & Kelly, 2005). Chevalier e 

Mayzlin (2006) estudaram a recomendação na venda de livros pela internet e 

verificaram que as vendas aumentavam quando um produto recebia recomendação 

positiva, porém quando um produto recebia recomendação negativa as vendas caiam 

numa proporção bem maior. Esse estudo sugere que os consumidores realmente levam 

em conta as recomendações de outros consumidores. 

Dubois, Bonezzi & Angelis (2015) buscaram identificar quais são os gatilhos 

psicológicos que levam as pessoas a compartilharem experiências positivas e negativas. 

Os resultados evidenciaram que quando uma pessoa está conversando com alguém com 

quem ela possui uma relação de proximidade, essa pessoa tende a compartilhar 

experiências negativas motivada pelo sentimento de proteger o outro; e quando uma 

pessoa está conversando com alguém que não é próximo, ela tende a compartilhar 

experiências positivas motivada pelo sentimento de se auto promover.  

Por fim, sabe-se que a recomendação boca-a-boca de um produto ou serviço tem um 

efeito maior do que a propaganda tradicional, tanto no curto quanto no longo prazo 

(Bone,1995). Além disso a recomendação negativa, seja sobre um produto, serviço ou 

até mesmo sobre uma pessoa, tem um efeito muito mais forte do que a recomendação 

positiva (Baumeister, Bratslavsky, Finkenauer & Vohs, 2001; Trusov, Bucklin & 

Pauwels, 2009). Westbrook (1987) sugere que a emoções negativas estimulam o boca-a-

boca negativo, pois essa é uma maneira que o consumidor encontra de “desabafar” suas 

emoções (Alicke et al., 1992; Nyer, 2000). Além disso, a recomendação negativa 

também tem a intenção de buscar a simpatia no outro (Schoefer & Diamantopoulos, 

2008). 



26 

 

 

 

Outro comportamento que será estudado é a intenção de recompra, que pode ser 

definida como a intenção do consumidor em consumir um produto ou serviço da mesma 

empresa ou revendedor no futuro (Maxham & Netemeyer, 2002). Sendo assim, a 

recompra é uma forma de buscar entender e predizer o comportamento futuro do 

consumidor (Kuo, Wu, & Deng, 2009). Estudos prévios mostram que a recompra é um 

comportamento resultante da avaliação cognitiva da experiência vivida (Davidow, 2003; 

Kuo & Wu, 2012), e quando o consumidor passa por uma experiência negativa com 

uma empresa, ele não volta a comprar nessa empresa como uma forma de se proteger, 

eliminando as chances de vivenciar experiências negativas no futuro (Schoefer & 

Diamentopoulos, 2008). Assim,   

 

H3: A percepção de justiça (distributiva; processual; interacional) apresenta um efeito 

positivo no comportamento (intenção de boca-a-boca/intenção de recompra com o 

revendedor) do consumidor. 

 

2.5. A relação entre percepção de justiça, emoções e comportamento do 

consumidor 

Chama-se de emoção o estado afetivo de um indivíduo, podendo este ter origem em 

eventos específicos vivenciados pelo indivíduo ou por pensamentos próprios do 

indivíduo (Bagozzi et al., 1999). A emoção apresenta valência positiva, que está 

associada à felicidade, amor, contentamento, entre outros; e valência negativa, que está 

associada à raiva, medo, tristeza, vergonha, entre outros (Laros & Steenkamp, 2005). 

Em um contexto de consumo, a emoção (também encontrada na literatura como afeto) 

pode ser considerada o estado de sentimento que é percebido subjetivamente pelos 

consumidores durante o processo de venda de um produto ou serviço, sendo também 

considerado instável e facilmente influenciado por fatores externos (Yi & Gong, 2008).  

A psicologia sugere que a percepção de justiça provoca efeitos não apenas 

comportamentais, mas também emocionais (Weiss & Cropanzano 1999). As emoções 

surgem quando o consumidor percebe a (in)justiça na estratégia do provedor de 

serviço/produto (Schoefer & Diamantopoulos, 2008).  Seguindo essa ideia, a emoção, é 
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o mecanismo central que transforma a percepção de justiça em comportamento, 

influenciando bastante o comportamento do consumidor durante e depois do processo 

de venda (Gardner, 1985; Schoefer & Diamantopoulos, 2008). Pillutla e Murnighan 

(1996) mostram que a percepção de injustiça provoca emoções negativas, como a raiva, 

considerada uma das emoções disruptivas que mais influenciam negociações, sendo 

geralmente associada ao fracasso em negociações. Ao sentir raiva as pessoas tendem a 

apresentar um comportamento de desdém em relação a quem a tratou com injustiça, 

logo, a raiva é uma emoção direcionada ao outro, a um responsável (Pillutla & 

Murnighan, 1996). A raiva pode ser considerada um motivador de comportamentos 

negativos de intenção de recompra e boca-a-boca (ver del Río-Lanza, Vázquez-

Casielles & Díaz-Martín, 2009; Schoefer & Diamantopoulos, 2008; Yi & Gong, 2008), 

e também uma forma da pessoa superar a injustiça sofrida (Miller, 2001). Assim,  

 

H4: As emoções negativas mediam a relação entre percepção de justiça (distributiva; 

processual; interacional) e o comportamento (intenção de boca-a-boca/intenção de 

recompra com o revendedor) do consumidor. 

 

O contrário também é verdadeiro, alta percepção de justiça gera emoções positivas, que 

consequentemente levarão a comportamentos positivos de intenção de recompra e boca-

a-boca, como demonstra o estudo realizado por Schoefer e Diamentopoulos (2008), que 

analisou o efeito direto da percepção de justiça na intenção de recompra do consumidor, 

e o efeito mediado pela emoção. Os resultados sugerem que o efeito da percepção de 

justiça na intenção de recompra é positivo, significante e parcialmente mediado pela 

emoção positiva. Assim,  

 

H5: As emoções positivas mediam a relação entre percepção de justiça (distributiva; 

processual; interacional) e o comportamento (intenção de boca-a-boca/intenção de 

recompra com o revendedor) do consumidor. 
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A Figura 1 apresenta o modelo estrutural a ser testado, com as relações que serão 

investigadas pelas hipóteses 1 a 5. O modelo presume que a alta (vs. baixa) percepção 

de pressão para comprar possui um efeito negativo na percepção de (in)justiça do 

consumidor, e esse efeito negativo pode ser intensificado pela relação de amizade entre 

revendedor e consumidor. Assim, a percepção de (in)justiça apresentará um efeito na 

emoção (positiva vs. negativa) do consumidor, que levará a intenção (positiva vs. 

negativa) de boca-a-boca do revendedor e de recompra com o revendedor (Beatty et al., 

1996; Schoefer & Diamentopoulos, 2008; Yi & Gong, 2008). 

 

Figura 1. Modelo da pesquisa. 
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CAPÍTULO 3 

MÉTODO 

Neste capítulo serão apresentados os procedimentos metodológicos utilizados no 

desenvolvimento do estudo. O modelo de pesquisa foi proposto utilizando-se a lógica 

dedutiva, ou seja, a partir de teoria e construtos já conhecidos (Sekaran & Bougie, 2003). 

Sendo assim, o processo metodológico do estudo pode ser dividido em 2 etapas: (1) a 

etapa teórica e (2) etapa empírica. 

 

3.1. Etapa teórica 

A etapa teórica corresponde à fase exploratória da pesquisa na qual foi realizada uma 

revisão sistemática da literatura com a finalidade de definir os construtos e formular as 

hipóteses. As escolhas dos construtos foram baseadas em estudos que contribuíram 

fundamentalmente para a sustentação das ideias, bem como para a criação do modelo 

desta pesquisa. A revisão da literatura também viabilizou a busca por escalas para o 

desenvolvimento do instrumento de mensuração das variáveis. O instrumento para a 

coleta dos dados também foi escolhido nesta etapa, visto que o uso de questionário 

(survey) é fortemente recomendado por estudiosos devido a sua capacidade de capturar 

percepção de justiça, emoções e intenções de comportamento mais reais (Chebat & 

Slusarczyk, 2005; del Río-Lanza, Vázquez-Casielles & Díaz-Martín, 2009; Schoefer & 

Ennew, 2005).  

A importância desta etapa se deve à metodologia utilizada neste estudo, a Modelagem 

de Equações Estruturais (MEE) por PLS-PM (Partial Least Squares with Path 

Modeling).  A MEE determina que é necessária uma forte sustentação teórica para as 

hipóteses, de maneira que o pesquisador tenha conhecimento para distinguir que 

variáveis independentes preveem cada variável dependente, e assim, estabelecer as 

inter-relações e criar o modelo estrutural (Hair, Black, Babin, Anderson & Tatham, 

2009). A MEE será abordada com mais profundidade no item 3.2.5 deste capítulo. 
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3.2. Etapa empírica 

A etapa empírica consiste em uma série de subetapas, sendo elas (1) tradução das 

escalas e elaboração do instrumento de coleta, (2) validação do instrumento de coleta 

(pré-teste), (3) planejamento da amostragem, (4) aplicação do instrumento para a coleta 

dos dados, e (5) procedimentos das análises estatísticas. 

3.2.1.Tradução das escalas e elaboração do instrumento de coleta 

 

As escalas selecionadas foram retiradas de estudos internacionais, portanto, foi 

necessário fazer a tradução e as adaptações necessárias ao uso no contexto brasileiro. De 

acordo com Sinaiko e Brislin (1973) ao se traduzir uma escala, as adaptações são 

importantes, pois a tradução literal pode não garantir que o conteúdo e o sentido dos 

itens sejam equivalentes ao original.  

Assim, para que as escalas fossem traduzidas e adaptadas sem perder a qualidade, foi 

utilizada como técnica a tradução reversa (back translation, em inglês) do Brislin 

(1970). Essa técnica é muito usada na validação dos instrumentos de mensuração. A 

técnica consiste em se traduzir a escala original para língua de interesse, em seguida, 

traduzir a versão traduzida na língua de interesse para a língua da versão original. 

Depois, esta última versão deve ser comparada à versão original para verificar a 

equivalência do conteúdo das duas versões, e caso algum item não esteja coerente, o 

item deve ser traduzido novamente. Cada etapa desta técnica deve ser realizada por um 

único tradutor de maneira independente (Cha, Kim & Erlen, 2007). Neste estudo, a 

etapa de comparação foi realizada por dois especialista em marketing que também 

fizeram os ajustes nos itens que apresentaram problemas de equivalência no conteúdo. 

As seis escalas utilizadas no estudo são multi-itens, do tipo Likert de 7 pontos, seguindo 

o tipo de mensuração original das escalas, e são apresentadas a seguir: 

 

 Percepção de pressão para comprar. Para mensurar a percepção de pressão 

foram utilizadas duas escalas, a primeira, 4 itens, é adaptada de Kennedy, Ferrell 

e LeClair (2001) e busca mensurar se o consumidor se sentiu ou não pressionado 
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pelo revendedor no momento da venda. A segunda escala, diferencial semântico 

de um único item, foi adaptada de Bearden e Netemeyer (1999) e mensura o 

quanto o consumidor se sentiu pressionado no momento da venda. 

Tabela 1. Escala de percepção de pressão para comprar. 

 

Itens 

A revendedora abusou das táticas de pressão para vender para mim. 

A revendedora pareceu NÃO usar de táticas de pressão para vender. 

A revendedora foi insistente. 

A revendedora usou uma abordagem agressiva para vender para mim. 

Considerando uma escala de 1 a 7, o quanto você se sentiu pressionada pela 

revendedora? 

 

 

 Amizade. Para mensurar o nível de proximidade entre revendedor e 

consumidor foram utilizadas duas escalas. A primeira, 4 itens, foi adaptada de 

Ahn, Ock, Greene e Rho (2014), identifica a existência de uma relação de 

amizade entre as partes. A segunda, diferencial semântico de um único item, foi 

adaptada de Grayson (2007), mensura o quanto consumidor e revendedor são 

próximos. 

Tabela 2. Escala de amizade. 

 

Itens 

Numa escala de 1 a 7, como você descreveria o nível de proximidade entre você e a 

revendedora? 

Considero a revendedora como amiga. 

Eu gosto de conversar com a revendedora. 

Minhas compras ajudam a revendedora em seu trabalho. 

A revendedora realmente se importa comigo e não em apenas vender para mim. 
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 Percepção de Justiça. A escala de percepção de justiça mede o nível de 

justiça percebida pelos respondentes nas três dimensões de percepção de justiça 

- distributiva, processual e interacional. A escala possui 10 itens adaptados de Yi 

e Gong (2008) e Bowman e Narayandas (2001).  

Tabela 3. Escala de percepção de justiça. 

 

Itens 

A revendedora utilizou de práticas justas para vender para mim. 

A revendedora me tratou de forma ética. 

Em que medida, de maneira geral, o processo de venda realizado pela revendedora foi 

justo? Avalie utilizando uma escala de 1 a 7. 

A revendedora me tratou de forma digna, como eu acredito que mereço. 

A revendedora se comunicou comigo de maneira respeitosa. 

A revendedora entendeu minhas necessidades. 

O serviço oferecido pela revendedora excedeu minhas expectativas. 

No geral, a revendedora foi muito justa comigo. 

No geral, eu sinto que a revendedora ofereceu um serviço adequado para mim. 

Eu fiquei contente com o resultado do meu contato com a revendedora. 

 

 

 Emoções. A escala de emoções identifica o tipo de emoção que o 

consumidor sentiu durante a situação recordada, se foram emoções positivas ou 

negativas, e mensura sua intensidade. A escala possui dez itens traduzidos de 

Schoefer e Diamentopoulos (2008).  
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Tabela 4. Escala de emoções. 

 

Itens 

Alegre 

Sendo valorizado 

Feliz 

Orgulhoso 

Se sentiu animado 

Com raiva 

Triste 

Chateado 

Mal humorado 

Nervoso 

 

 

 Intenção de recompra com a revendedora. A escala de intenção de 

recompra mede a propensão do consumidor a comprar novamente com a mesma 

revendedora. A escala de três itens é adaptada de Maxham e Netemeyer (2002).  

Tabela 5. Escala de intenção de recompra com a revendedora. 

 

Itens 

Se eu precisar de produtos no futuro, eu comprarei com a mesma revendedora. 

Se eu estiver precisando de um produto, eu considero comprar da mesma 

revendedora. 

Se eu precisar comprar algum produto no futuro próximo, eu NÃO compraria com 

essa revendedora. 

 

 

 Intenção de boca-a-boca da revendedora. A escala mede o quanto a 

consumidora recomendaria a revendedora, e se o boca-a-boca seria positivo ou 
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negativo. O construto será mensurado por três itens adaptados de Maxham e 

Netemeyer (2002). 

Tabela 6. Escala de intenção de boca-a-boca da revendedora. 

 

Itens 

Eu provavelmente vou dizer coisas positivas sobre essa revendedora. 

Eu recomendaria essa revendedora para os meus amigos. 

Se meus amigos estivessem procurando por uma revendedora, eu falaria para 

eles comprarem com essa revendedora. 

 

 

Após as escalas estarem devidamente traduzidas, foi elaborado o instrumento de coleta 

no formato de questionário. Devido ao contexto do estudo, para que se conseguisse 

alcançar seu objetivo, foi utilizada no questionário uma técnica recomendada para 

pesquisas que têm interesse em situações que ocorreram no passado chamada 

autobiographical recall (Freitas, Oliveira, Saccol & Moscarola, 2000), que ajuda a 

estimular os respondentes a buscarem em suas memórias lembranças de eventos que 

foram pessoalmente vivenciados (Neisser, 1986). Os respondentes foram convidados a 

recordar de uma situação em que se sentiram pressionados a comprar algo (seja por 

pressão do revendedor, do contexto ou do próprio consumidor), e em seguida foram 

questionados sobre suas percepções e emoções em relação ao evento recordado, e sobre 

seu comportamento em relação ao revendedor da situação recordada.  

O questionário também continha questões sobre o contexto da compra e questões 

demográficas, e apresentou uma questão filtro, que tinha como função permitir que 

seguisse respondendo o questionário apenas as pessoas que se recordassem de alguma 

situação de compra na venda direta. A opção por usar esse tipo de questão no início do 

questionário se deve a tentativa de garantir a veracidade das respostas (ver questionário 

no apêndice A). 

Com o objetivo de minimizar o efeito do viés do método algumas técnicas foram 

utilizadas na elaboração no instrumento de coleta, tais como: (1) uso de formatos 

diferentes de escalas (concordância e diferencial semântico); (2) eliminar ambiguidade 
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dos itens das escalas; (3) uso equilibrado que itens positivos e negativos; e (4) 

aleatorização dos itens das escalas dentro dos blocos (Podsakoff, MacKenzie & 

Podsakoff, 2012; Podsakoff, MacKenzie, Lee & Podsakoff, 2003). As escalas utilizadas 

neste estudo estão apresentadas no apêndice B.  

 

3.2.2. Validação do instrumento de coleta 

Para a validação do instrumento de coleta foi realizado um pré-teste que visou conferir a 

validade de conteúdo das escalas. Foi aplicado pessoalmente com 10 participantes, 

cronometrado, tabulado e analisado. Assim, a partir do pré-teste foram feitas adaptações 

na tradução das escalas a fim de que os itens ficassem mais simples e mais 

compreensíveis para os respondentes. Nenhum item das escalas foi excluído no pré-teste.  

 

3.2.3. Planejamento da amostra 

A população de interesse da pesquisa foram mulheres acima de 18 anos que já tivessem 

vivenciado uma experiência de compra na venda direta. O tamanho mínimo da amostra 

foi calculado pelo software gratuito G*Power de acordo com os parâmetros 

determinados por Cohen (1977, 1992) e Hair, Hult, Ringle e Sarstedt (2016): poder 

estatístico igual a 0,8 e tamanho do efeito (f²) igual a 0,15. Desta maneira o cálculo 

resultou numa amostra mínima de 77 respondentes (ver apêndice C). Porém, Ringle, 

Silva e Bido (2014) sugerem que a amostra tenha o triplo deste valor para que se tenha 

um modelo mais consistente.  

 

3.2.4. Aplicação do instrumento para a coleta dos dados 

O questionário foi disponibilizado online para os respondentes através de uma 

plataforma digital, divulgada e compartilhada via e-mail e redes sociais como o 

Facebook e WhatsApp. Para estimular a participação das pessoas, foi sorteado como 

prêmio uma cesta de produtos de beleza no valor de 300 reais. A coleta ocorreu no mês 

de dezembro de 2016 e ao todo foram coletados 411 questionários completos. 
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3.2.5. Procedimentos das análises estatísticas 

O uso da modelagem de equações estruturais (MEE) na área de Marketing tem sido 

muito aplicada e é considerada uma técnica de análise robusta (Ringle, Silva & Bido, 

2014), visto que representa uma série de procedimentos estatísticos que visam 

especificar e estimar modelos de relações lineares entre variáveis (Brei & Liberali 2006), 

“testando empiricamente um conjunto de relações de dependência através de um 

modelo que operacionaliza a teoria (...), formalizado através de um diagrama de 

caminhos ou de um conjunto de equações estruturais” (Silva, 2006). 

A MEE apresenta três premissas básicas de análise de dados: (a) independência dos 

dados; (b) amostragem aleatória, e (c) linearidade de todas as relações (Hair et al., 2009).  

A MEE também apresenta três características que a diferencia de outras análises 

multivariadas, são elas: (1) estimação das inter-relações existentes entre os construtos e 

seus indicadores (variáveis observáveis), bem como entre as variáveis latentes do 

modelo; (2) habilidade de representar conceitos não observados; e (3) definição de um 

modelo para explicar um conjunto de relações (Hair et al., 2009). Além disso, a MEE 

por PLS-PM é eficiente na análise de modelos complexos, trabalha eficientemente com 

amostras pequenas, não exige a normalidade dos dados, trabalha com diferentes 

formatos de escalas, é capaz de mensurar construtos com escalas de um item ou multi-

itens, o que tornam essa metodologia de análise adequada para este estudo (Hair et al., 

2014). 

Por tratar-se de um procedimento estatístico que analisa a correlação de diversas 

variáveis, a MME permite avaliar correlação entre variáveis dependentes e 

independentes, inclusive quando um variável independente se torna dependente em 

relação a outra no modelo, como por exemplo, X influencia Y, que por sua vez 

influencia Z; por isso é bastante usado em estudos complexos. Nessa técnica existe uma 

preocupação com a ordem das varáveis, pois mensura-se as relações lineares, podendo 

ou não serem mediadas por outra variável (Silva, 2006).  

O uso da modelagem de equações estruturais deve iniciar com um modelo conceitual 

que especifica as relações entre um conjunto de variáveis, todas fortemente embasadas 

na teoria (presente no capítulo 2). Assim, o modelo de equações estruturais irá estimar a 

força de todas as relações presentes no modelo teórico (que são as hipóteses), seja o 
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impacto de uma variável sobre a outra, uma mediação (influencia indireta de uma 

variável em outra) ou uma moderação (influência de uma variável na relação entre 

outras duas variáveis) (Farias & Santos, 2000), sendo possível avaliar o quanto cada 

variável independente explica da variável dependente (Silva, 2006). E assim, rejeitar ou 

aceitar as hipóteses propostas no estudo. 

O procedimento de análise dos dados segue as diretrizes de Hair et al. (2014), Ringle, 

Silva e Bido (2014), Hair, Ringle e Sarstedt (2011) e Henseler, Ringle e Sinkovics 

(2009) para a Modelagem de Equações Estruturais (MEE), portanto, primeiramente será 

avaliado o modelo de mensuração das variáveis latentes (confiabilidade, consistência 

interna, validade convergente e validade discriminante) pela análise fatoria 

confirmatória (AFC), e, posteriormente, o modelo estrutural (colinearidade, 

significância do modelo e qualidade de ajuste do modelo) pelo método dos mínimos 

quadrados parciais (PLS, sigla em inglês). Para tal foi utilizado o software estatístico 

SmartPLS 3.  
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS 

A apresentação dos resultados está organizada da seguinte maneira: primeiramente será 

feita uma análise das características da amostra e dos indicadores de contexto. Em 

seguida serão apresentados os resultados da avaliação do modelo de mensuração, da 

avaliação do modelo estrutural sem e com moderação, e por fim, o teste das hipóteses e 

a avaliação da moderação e da mediação.  

 

4.1. Análise das características da amostra 

A plataforma digital utilizada fornece algumas ferramentas para evitar missing values e 

questionários incompletos, forçando o respondente a escolher uma opção para que ele 

possa seguir para o próximo bloco de perguntas do questionário, além de não 

contabilizar como válidos os questionários incompletos. Portanto, a análise do banco de 

dados se restringiu à verificação de um padrão único de respostas, que ocorre quando 

um responde assinala a mesma opção de resposta para todos os itens do questionário.  

Dos 411 questionários preenchidos, nenhum apresentou esse problema, e a média de 

tempo de resposta do questionário foi de 13,6 minutos. 

A amostra é composta por mulheres, visto que no Brasil a maioria das empresas que 

trabalham com venda direta são direcionadas para esse público (como Avon, Natura, 

Mary Kay, Tupperware, por exemplo). As informações que caracterizam a amostra são 

estado civil, idade, nível educacional e renda. Como apresentado no gráfico 1, 58,2% 

das respondentes residem no estado de São Paulo. 
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Gráfico 1. Estado (dados em porcentagem). 

 

 

A maior parte da amostra (71,5%) apresentam idade entre 25 e 45 anos (Gráfico 2). 

Esse resultado pode expressar um viés do método de coleta, que por ter sido feito por 

uma plataforma online, pode ter concentrado mulheres mais jovens que usam a internet.   

 

Gráfico 2. Idade (dados em porcentagem). 

 

 

A maior parte da amostra possui níveis altos de escolaridade – 33,1% apresentam nível 

superior completo e 38% apresentam pós-graduação. Apenas 0,2% da amostra possuem 
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nível de escolaridade até o 1º grau (ver gráfico 3).  Além disso, 71,1% da amostra 

apresenta renda entre R$2.000,00 e R$8.000,00, e 23,4% apresentam renda acima de 

R$8.000,00 (ver gráfico 4).  Em uma análise geral, a amostra compreende as classes 

socioeconômicas C e B, de acordo com Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa 

(ABEP).  

 

Gráfico 3. Nível de escolaridade (dados em porcentagem). 

 

 

Gráfico 4. Renda (dados em porcentagem). 
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4.2. Indicadores de contexto 

As respondentes foram convidadas a responderem algumas questões sobre o contexto da 

situação de compra vivencia que ela recordou para responder à pesquisa, com o objetivo 

de que essas informações ajudassem a compreender os resultados. A primeira questão 

descreveu quatro situações com as quais a respondente poderia se identificar, e uma 

quinta opção de resposta caso ela não se identificasse com nenhuma das 4 situações 

descritas. Os resultados são apresentados no gráfico 5, onde nota-se que 49,9% das 

respondentes (somadas as opções 1, 2 e 3) afirmaram terem cedido a compra por um 

sentimento de obrigação de comprar (pressão interna), enquanto apenas 5,4% afirmaram 

terem cedido à compra por pressão da revendedora. As demais (44,8%) afirmaram não 

se identificar com nenhuma das situações. 

 

Gráfico 5. Identificação do contexto da compra (1) (dados em porcentagem). 

 

Legenda: Contexto1: A revendedora era uma pessoa próxima e eu não consegui dizer 

"não" para ela. Contexto 2: A revendedora era uma pessoa próxima e eu sei que ela está 

passando por dificuldades, então comprei para ajudar. Contexto 3: Havia mais pessoas 

comprando e eu fiquei com vergonha de não comprar nada. Contexto 4: A revendedora 

foi insistente, me pressionou, até que eu comprei. Contexto 5: Não me lembro de uma 

situação assim. 
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Outra questão abordada foi quem iniciou o contato, se foi a revendedora que procurou a 

consumidora para oferecer seus produtos ou se foi a consumidora que buscou a 

revendedora porque tinha interesse em comprar algo. O gráfico 6 demonstra que a 

amostra está bem dividida com 50.9% das respondentes afirmando que foram 

procuradas pelas revendedoras, e 49,1% das respondentes afirmando que foram elas que 

procuraram a revendedora. 

 

Gráfico 6. Iniciativa do contato (dados em porcentagem). 

 
 

 

Outro ponto investigado foi se a compra aconteceu individualmente ou se haviam mais 

pessoas no momento da compra. Como visto no capítulo 2, na venda direta muitas vezes 

as revendedoras montam grupos de potenciais consumidoras para fazer demonstração 

dos produtos e a partir disso realizar vendas. Evidências práticas sugerem que nesses 

ambientes, a presença de mais pessoas comprando pode influenciar outras pessoas a 

comprarem. O gráfico 7 mostra que 74,7% das respondentes realizam a compra 

individualmente, apenas 25,3% estavam com outras pessoas no momento da compra. 

 

Gráfico 7. Identificação do contexto da compra (2) (dados em porcentagem). 
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Por fim, as respondentes foram questionadas sobre a frequência de compra com a 

revendedora, se ela costuma comprar sempre da mesma revendedora e a quantidade de 

vezes que ela costuma comprar. O objetivo foi compreender a relação da consumidora 

com a revendedora, quanto mais tempo comprando da mesma revendedora e mais 

interações entre as duas, indica um maior nível de proximidade de relacionamento entre 

elas. Os gráficos 8 e 9 mostram que a maior parte da amostra disse comprar com a 

mesma revendedora há mais de um ano, e que compram com uma frequência 

aproximadamente 2 a 4 vezes por ano. 

 

Gráfico 8. Tempo de relacionamento (dados em porcentagem). 

 

 

Gráfico 9. Frequência de compra (dados em porcentagem). 
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4.3. Avaliação do modelo de mensuração 

O modelo de mensuração é constituído pelas variáveis latentes (ou construtos) e seus 

respectivos indicadores, que são as variáveis observadas. Sua avaliação foi feita pela 

análise fatorial confirmatória (AFC), que permite verificar se os indicadores de cada 

escala mensuram de fato a variável latente (ou construto) ao qual estão relacionados. O 

software utilizado para avaliar os parâmetros do modelo de mensuração foi o SmartPLS 

3, pela execução do “PLS Algorithm”. A avaliação do modelo de mensuração se dá em 

três níveis: avaliação da confiabilidade dos indicadores, validade convergente e validade 

discriminante dos construto. Cada parâmetro será discutido a seguir: 

 

 Confiabilidade composta e consistência interna – as duas medidas visam 

garantir a confiabilidade do conjunto de respostas. A consistência interna é avaliada 

pelo alfa de Cronbach, cujo valor ideal é que seja superior a 0,7, porém, são 

aceitáveis valores entre 0,6 e 0,7. A confiabilidade composta é avaliada pelo rho de 

Dillon-Goldstein (ρ), cujos valores entre 0,7 e 0,9 são considerados satisfatórios 

(Hair et al., 2014; Hair, Ringle & Sarstedt, 2011). Na tabela 7, os resultados 

encontrados mostram que todas as variáveis apresentaram um valor de alfa de 

Cronbach superior a 0,7, estando, portanto, dentro dos parâmetros estabelecidos. 

Quanto à confiabilidade composta, os resultados encontrados também são 

satisfatórios, desta maneira é possível afirmar que o modelo de mensuração 

apresenta boa consistência interna e confiabilidade composta (ver tabela 7). 
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Tabela 7. Avaliação do modelo de mensuração. 

AMIZADE COMP_REV EM_N EM_P PJ TPRESS

AMIZADE 0,918

COMP_REV 0,710 0,927

EM_N -0,453 -0,664 0,871

EM_P 0,669 0,698 -0,626 0,889

PJ 0,609 0,788 -0,732 0,701 0,861

TPRESS -0,381 -0,559 0,563 -0,449 -0,618 0,775

Alfa de Cronbach 0,908 0,959 0,921 0,932 0,942 0,832

Fiabilidade composta 0,942 0,968 0,940 0,949 0,953 0,881

Variância Média 

Extraída (AVE)
0,843 0,860 0,759 0,790 0,742 0,600

Média 4,8 5,7 1,9 4,5 5,4 3,0

Moda 7 7 1 4 7 1

Desvio padrão 2,00 1,89 1,60 1,90 1,73 2,05  

Legenda: COMP_REV = comportamento do consumidor em relação à revendedora; EM_N = emoções 

negativas; EM_P = emoções positivas; PJ = percepção de justiça; TPRESS = percepção de pressão para 

comprar. 

Nota 1: Os valores na diagonal da matriz são as raízes quadradas das variâncias médias extraídas. 

Nota 2: Todas variáveis foram mensuradas com escalas tipo Likert de 7 pontos. 

 

 Validade convergente – representa a medida em que um indicador está 

correlacionado à variável latente que ele deve mensurar. É obtida pelas variâncias 

médias extraídas (AVE) e deve ser maior que 0,5 de acordo com o critério de 

Fornell-Larcker (Hair et al., 2014; Ringle, Silva & Bido, 2014). De acordo com os 

resultados encontrados o modelo de mensuração deste estudo apresenta boa validade 

convergente, visto que os valores de AVEs satisfazem o critério de Fornell-Larcker, 

sendo todos maiores que 0,5 (ver tabela 7). 

 

 Validade discriminante – representa a medida em que uma variável latente 

difere das outras, ou seja, não deve haver correlação entre elas. A validade 

discriminante pode ser avaliada de duas maneiras: (1) pelo critério de Fornell-

Larcker, que determina que os valores das raízes quadradas das AVEs devem ser 

maiores que os valores das correlações entre as variáveis latentes (Ringle, Silva & 

Bido, 2014); e (2) pela observação das cargas cruzadas, na qual os indicadores 

devem apresentar cargas fatoriais mais altas em suas respectivas variáveis latentes 
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(Hair, Ringle & Sarstedt, 2011). Os resultados apontaram problemas de validade 

discriminante nas duas avaliações (critério de Fornell-Larcker e cargas cruzadas - 

ver apêndice D). As medidas tomadas para melhorar a validade discriminante do 

modelo de mensuração foram: (a) o construto percepção de justiça que apresenta 

três dimensões (percepção de justiça distributiva, interacional e processual - 

PJ_DISTR, PJ_INT e PJ_PROC, respectivamente) foi transformado em um 

construto único para reduzir os problemas de validade discriminante encontrados 

entre as dimensões; (b)  os construtos recompra com a revendedora 

(RECOMP_REV) e boca-a-boca da revendedora (BB_REV) foram transformados 

em um único construto devido à alta correlação que apresentaram, e foi denominado 

comportamento em relação à revendedora (COMP_REV); e (b) foram retirados do 

modelo de mensuração os indicadores AMIZADE_3, RECOMP_REV_3, 

PJ_DISTR_1, PJ_INT_2 e NPROX para aumentar os valores das AVEs e melhorar 

as validades convergente e discriminante. 

A tabela 7 já apresenta os resultados da validade discriminante pelo critério de 

Fornell-Larcker do modelo melhorado. Como é possível observar, ainda há variáveis 

latentes que apresentam correlação maior que 0,7 (PJ e COMP_REV, por exemplo), 

no entanto, os valores presentes nas diagonais são bem superiores, e estando 

satisfeitos todos os outros parâmetros, é possível seguir a análise sem prejuízos ao 

modelo.  

Quanto à avaliação pelas cargas cruzadas, a tabela 8 mostra como ficaram as cargas 

fatoriais cruzadas do modelo melhorado. Como é possível observar, nesta avaliação 

também nota-se que há uma alta correlação entre as variáveis comportamento em 

relação à revendedora (COMP_REV) e percepção de justiça (PJ) (valores em 

vermelho), no entanto, a retirada de mais indicadores poderia prejudicar o modelo, 

sendo preferível manter os construtos e dar continuidade às análises.  

 



47 

 

 

 

Tabela 8. Matriz de cargas cruzadas. 

AMIZADE COMP_REV EM_N EM_P PJ TPRESS

AMIZADE_1 0,905 0,585 -0,337 0,547 0,464 -0,261

AMIZADE_2 0,931 0,676 -0,432 0,626 0,587 -0,344

AMIZADE_4 0,919 0,683 -0,463 0,657 0,608 -0,424

BB_REV_1 0,669 0,927 -0,635 0,687 0,764 -0,527

BB_REV_2 0,672 0,932 -0,632 0,662 0,769 -0,533

BB_REV_3 0,646 0,924 -0,605 0,639 0,724 -0,465

RECOMP_REV_1 0,650 0,927 -0,600 0,626 0,691 -0,515

RECOMP_REV_2 0,654 0,927 -0,603 0,618 0,700 -0,548

EM_N_1 -0,408 -0,594 0,903 -0,547 -0,659 0,459

EM_N_2 -0,422 -0,592 0,882 -0,586 -0,655 0,470

EM_N_3 -0,425 -0,625 0,884 -0,593 -0,666 0,524

EM_N_4 -0,321 -0,487 0,837 -0,474 -0,550 0,440

EM_N_5 -0,388 -0,581 0,850 -0,518 -0,647 0,552

EM_P_1 0,601 0,646 -0,617 0,935 0,666 -0,441

EM_P_2 0,648 0,677 -0,632 0,945 0,683 -0,452

EM_P_3 0,442 0,443 -0,326 0,746 0,413 -0,298

EM_P_4 0,615 0,665 -0,608 0,932 0,668 -0,441

EM_P_5 0,639 0,634 -0,540 0,872 0,637 -0,342

PJ_DISTR_2 0,532 0,701 -0,629 0,605 0,876 -0,574

PJ_DISTR_3 0,503 0,665 -0,629 0,605 0,866 -0,493

PJ_DISTR_4 0,584 0,745 -0,698 0,696 0,873 -0,604

PJ_INT_1 0,519 0,664 -0,590 0,512 0,848 -0,484

PJ_INT_3 0,517 0,682 -0,632 0,651 0,864 -0,536

PJ_PROC_1 0,510 0,635 -0,636 0,591 0,849 -0,553

PJ_PROC_2 0,500 0,646 -0,585 0,547 0,851 -0,467

N_PRESS_REV -0,321 -0,509 0,569 -0,479 -0,585 0,830

TPRESS_1 -0,315 -0,441 0,452 -0,351 -0,526 0,830

TPRESS_2 inversa -0,258 -0,359 0,292 -0,265 -0,332 0,640

TPRESS_3 -0,316 -0,433 0,396 -0,311 -0,481 0,842

TPRESS_4 -0,259 -0,404 0,419 -0,292 -0,418 0,711  

Legenda: COMP_REV = comportamento do consumidor em relação à revendedora; EM_N = emoções 

negativas; EM_P = emoções positivas; PJ = percepção de justiça; TPRESS = percepção de pressão para 

comprar. 

Nota 1: Os valores em destaque representam a correção dos indicadores com seus respectivos construtos 

(validade convergente), os demais valores representam as correlações dos indicadores com os outros 

construtos (validade discriminante).  

Nota 2: A tabela foi colorida pela ferramenta do Excel “escala de cores” com o objetivo de evidenciar 

valores altos e baixos, e assim, facilitar a análise. Os valores positivos estão em verde e valores negativos 

em vermelho, quanto maior o valor maior a intensidade da cor. 

Nota 3: Cálculo realizado por Bootstaping.  

 

Com tais parâmetros, o modelo de mensuração do estudo é adequado. Portanto, é 

possível iniciar a avaliação do modelo estrutural. 
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4.4. Avaliação do modelo estrutural sem a variável moderadora 

A avaliação do modelo estrutural permite determinar o quão bem os dados suportam a 

teoria apresentada no estudo (Hair et al., 2014), e assim, rejeitar ou não as hipóteses 

propostas. Foi feita no software SmartPLS 3 (ver modelo no apêndice E), pela execução 

dos subprogramas “PLS Algorithm”, “Bootstraping” e “Blindfolding”, como uma forma 

de verificar a qualidade do ajuste do modelo, a significância das relações, a relevância 

do modelo, bem como os efeitos de mediação e moderação. Os parâmetros utilizados na 

avaliação do modelo estrutural serão apresentados juntamente com os resultados que 

podem ser verificados na tabela 9. 

Tabela 9. Avaliação do modelo estrutural. 

  
Coeficientes 

estruturais 
Média 

Erro 

padrão 
Valor-t 

Valor-

p 
VIF f² R² 

TPRESS → PJ -0,618 -0,621 0,033 18,994 0,000 1,000 0,619 38% 

PJ → EM_N -0,732 -0,733 0,031 23,863 0,000 1,000 1,154 54% 

PJ → EM_P 0,701 0,702 0,030 23,394 0,000 1,000 0,969 49% 

PJ → COMP_REV 0,515 0,515 0,059 8,764 0,000 2,725 0,295 

67% EM_N → COMP_REV -0,125 -0,126 0,049 2,558 0,011 2,277 0,021 

EM_P → COMP_REV 0,259 0,258 0,047 5,446 0,000 2,081 0,097 

 

Legenda: COMP_REV= comportamento do consumidor em relação à revendedora; EM_N=emoções 

negativas; EM_P=emoções positivas; PJ=percepção de justiça; TPRESS= percepção de pressão para 

comprar. 

Nota: A significância foi estimada por bootstraping com N = 411 casos e 5.000 repetições no SmartPLS 3. 

 

 Colinearidade –   a avaliação é feita pelos valores do Variance Inflation 

Factor (VIF), que quando acima de 5 denota a problemas de colinearidade (Hair 

et al., 2014). A tabela 9 mostra os valores do VIF para o modelo estrutural, 

indicando que não há valores acima de 5, ou seja o modelo não apresenta 

problemas de multicolinearidade.  

 

 Coeficiente de determinação de Pearson (R²) – Indica a qualidade do 

modelo, pois avalia a porção em que a variância das variáveis endógenas é 

explicada pelas variáveis exógenas ligadas a elas, ou seja, é o efeito combinado 

das variáveis exógenas em uma determinada variável endógena (Hair, Ringle & 
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Sarstedt, 2011). De acordo com Cohen (1977), para a área de ciências sociais e 

comportamentais o R² pode ser classificado como: R²=2% - efeito pequeno; 

R²=13% - efeito médio; e R²=26% - efeito grande. Os resultados apresentados 

mostram que valores de R² são maiores que 26% caracterizando um efeito 

grande (ver tabela 9). A leitura que se faz desse valor, usando como exemplo a 

variável latente percepção de justiça (PJ), que apresentou um R² de 38%, é que 

38% da variância de PJ é explicada pelas variáveis exógenas ligadas a ela. 

 

 Tamanho do efeito (f²) – Esse parâmetro estima o efeito do R² quando uma 

variável latente é incluída e excluída do modelo, uma a uma, avaliando o quanto 

cada variável latente é importante para o modelo (Hair et al, 2014; Ringle, Silva 

& Bido, 2014). De acordo com Hair et al (2014) valores de f² iguais a 0,02, 0,15 

e 0,35, correspondem a tamanhos de efeito pequeno, médio e grande, 

respectivamente. Desta maneira, um valor de f² alto (efeito grande) significa que 

a variável exógena contribui fortemente para explicar a variável endógena. 

As variáveis latentes exógenas que resultaram em um efeito grande em suas 

variáveis endógenas, quando excluídas e incluídas no modelo foram percepção 

de pressão para comprar e percepção de justiça. Essas variáveis latentes 

compõem as principais relações do modelo, mostrando que o modelo tem 

acurácia e que essas variáveis latentes são importantes para o ajuste geral do 

modelo. A variável que apresentou efeito pequeno foi comportamento em 

relação à revendedora (COMP_REV), o que significa que essa variável 

endógena não é fortemente explicada pelas suas variáveis exógenas emoção 

negativa (EM_N) e emoção positiva (EM_P), mas a variável endógena 

comportamento em relação à revendedora (COMP_REV) apresentou efeito 

médio em relação à variável exógena percepção de justiça (PJ) (ver tabela 9).  

 

 Significância e relevância do modelo – É dada pelos coeficientes dos 

caminhos e avaliado pelo valor-p. Para que uma relação seja significante deve 

apresentar um valor-p menor ou igual a 0,05 (p ≤ 0,05) de maneira que a 

hipótese H0 seja rejeitada, e a relação seja dada como significante. Caso o valor-
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p apresente um valor maior que 0,05 (p ≥ 0,05), a hipótese H0 não é rejeitada, e 

a relação não é significante, portanto, não há comprovação empírica de que 

existe relação entre as variáveis em questão (Hair et al, 2014; Ringle, Silva & 

Bido, 2014). Os resultados do estudo mostram que todas as relações foram 

significantes (ver tabela 9).  

 

 Relevância preditiva (Q²) – Avalia a relevância preditiva do modelo, ou 

seja, avalia o quanto o modelo se comporta da maneira como era esperado 

(Ringle, Silva & Bido, 2014). Esse parâmetro é avaliado pelo indicador de 

Stone-Geiser (valor Q²) que quando maior que zero indica que uma determinada 

variável latente endógena pode ser predita pela variável exógena ligada a ela; no 

entanto, não diz nada sobre a qualidade dessa relação (Hair, Ringle & Sarstedt, 

2011). Porém, quanto maior for o valor Q², maior a relevância preditiva, o valor 

Q²=1 representa um modelo perfeito (que reflete a realidade sem erros) (Ringle, 

Silva & Bido, 2014). O valor Q² pode ser avaliado da mesma maneira que o f², 

valores iguais a 0,02, 0,15 e 0,35, correspondem relevância preditiva pequena, 

média e grande, respectivamente (Hair et al, 2014). Os resultados do estudo 

mostram as demais variáveis apresentam grande relevância preditiva (ver tabela 

11). Assim, de uma maneira geral, o modelo apresenta uma boa qualidade de 

predição. 

Tabela 10. Avaliação da relevância preditiva do modelo (Q²). 

  Q² (=1-SSE/SSO) Classificação 

COMP_REV 0,536 efeito grande 

EM_N 0,379 efeito grande 

EM_P 0,360 efeito grande 

PJ 0,262 efeito médio 

 

Legenda: COMP_REV = comportamento do consumidor em 

relação à revendedora; EM_N = emoções negativas; EM_P = 

emoções positivas; PJ = percepção de justiça; RECOMP_M = 

recompra da marca; TPRESS = percepção de pressão para comprar. 
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4.5. Avaliação do modelo estrutural com a variável moderadora  

Agora é apresentada a avaliação do modelo estrutural com a moderação para identificar 

e avaliar o efeito moderador da variável latente amizade no modelo da pesquisa (ver 

modelo no apêndice F).  

 

Tabela 11. Avaliação do modelo estrutural com moderação. 

Coeficientes 

estruturais
Média Erro padrão Valor-t Valor-p VIF f² R²

AMIZADE → PJ 0,435 0,435 0,036 12,215 0,000 1,170 0,363

TPRESS → PJ -0,431 -0,432 0,036 11,821 0,000 1,219 0,341

Efeito de moderação 1 → PJ 0,092 0,093 0,038 2,428 0,015 1,053 0,021

PJ → EM_N -0,732 -0,732 0,030 24,080 0,000 1,000 1,154 54%

PJ → EM_P 0,701 0,702 0,030 23,334 0,000 1,000 0,968 49%

PJ → COMP_REV 0,515 0,515 0,058 8,935 0,000 2,723 0,295

EM_N → COMP_REV -0,125 -0,125 0,049 2,564 0,010 2,277 0,021

EM_P → COMP_REV 0,259 0,258 0,047 5,491 0,000 2,080 0,097

67%

55%

 
 
Legenda: COMP_REV = comportamento do consumidor em relação à revendedora; EM_N = emoções 

negativas; EM_P = emoções positivas; PJ = percepção de justiça; TPRESS = percepção de pressão para 

comprar. 

Nota: A significância foi estimada por bootstraping com N = 411 casos e 5.000 repetições no SmartPLS 3. 

 

 Colinearidade (VIF) – Todas as relações apresentaram valores do VIF 

abaixo de 5 e, portanto, dentro dos parâmetros estipulados (ver tabela 12). 

 

 Coeficiente de determinação de Pearson (R²) – Todos os valores de R² 

podem ser classificados como um efeito grande, de maneira que podemos dizer 

que o modelo foi capaz de predizer com boa precisão as relações que ele 

apresenta (ver tabela 12).  

 Tamanho do efeito (f²) – As variáveis latentes exógenas que resultaram em 

um efeito grande em suas variáveis endógenas foram amizade (AMIZADE), 

percepção de pressão para comprar (TPRESS) e percepção de justiça (PJ). Essas 

variáveis latentes compõem as principais relações do modelo, mostrando que o 

modelo tem acurácia e que essas variáveis latentes são importantes para o ajuste 

geral do modelo. A variável que apresentou efeito pequeno foi comportamento 

em relação à revendedora (COMP_REV), o que significa que essas variáveis 
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endógenas não são fortemente explicadas pelas suas variáveis exógenas emoção 

negativa (EM_N) e emoção positiva (EM_P). Apenas a variável endógena 

comportamento em relação a revendedora (COMP_REV) apresentou efeito 

médio, em relação à variável exógena percepção de justiça (PJ) (ver tabela 12). 

 

 Significância e relevância do modelo – De acordo com os resultados, todas 

as relações foram significantes, ou seja, apresentaram um valor-p menor ou igual 

a 0,05 (p ≤ 0,05) (ver tabela 12).  

 

 Relevância preditiva (Q²) - Os resultados do estudo (ver tabela 13) 

mostram que as variáveis apresentam grande relevância preditiva. Assim, de 

uma maneira geral, o modelo apresenta uma boa qualidade de predição. 

Tabela 12. Avaliação da relevância preditiva do modelo (Q²) com moderação. 

  Q² (=1-SSE/SSO) Classificação 

COMP_REV 0,537 efeito grande 

EM_N 0,379 efeito grande 

EM_P 0,360 efeito grande 

PJ 0,380 efeito grande 

 

Legenda: COMP_REV = comportamento do consumidor em relação à 

revendedora; EM_N = emoções negativas; EM_P = emoções positivas; PJ 

= percepção de justiça; TPRESS = percepção de pressão para comprar. 

 

 

4.6. Teste das hipóteses, avaliação da mediação e da moderação 

A tabela 14 mostra os resultados do teste de significância das relações entre as variáveis 

latentes (trata-se de uma versão resumida da tabela 12), com base no qual irá se rejeitar 

ou não as hipóteses do estudo.  
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Tabela 13. Significância das relações. 

  
Coeficientes 

estruturais 
Valor-p Decisão 

AMIZADE → PJ 0,435 0,000 Significante 

TPRESS → PJ -0,431 0,000 Significante 

Efeito de moderação 1 → PJ 0,092 0,015 Significante 

PJ → EM_N -0,732 0,000 Significante 

PJ → EM_P 0,701 0,000 Significante 

PJ → COMP_REV 0,515 0,000 Significante 

EM_N → COMP_REV -0,125 0,010 Significante 

EM_P → COMP_REV 0,259 0,000 Significante 

 
Legenda: COMP_REV = comportamento do consumidor em relação à revendedora; EM_N 

= emoções negativas; EM_P = emoções positivas; PJ = percepção de justiça; TPRESS = 

percepção de pressão para comprar. 

Nota: A significância foi estimada por bootstraping com N = 411 casos e 5.000 repetições no 

SmartPLS 3. 

 

 

A hipótese H1 (A percepção de pressão para comprar apresenta um efeito negativo na 

percepção de justiça (distributiva; processual; interacional)) foi confirmada. Deste 

resultado infere-se que a pressão percebida pelas respondentes foi baixa, o que as levou 

a ter uma percepção de justiça alta, confirmando a relação negativa entre os dois 

construtos. Na tabela 7 é possível verificar que a média das respostas para a variável 

percepção de pressão para comprar foi 3 e a moda 1, o que mostra que as consumidoras 

não se sentem pressionadas pelas revendedoras; e a média das respostas para a variável 

percepção de justiça foi 5,4, sugerindo que a maioria das pessoas possuem uma 

percepção geral de que a situação/relação é justa. Além disso, o gráfico 5 reforça esse 

resultado mostrando que apenas 5,4% da amostra disse que realizou a compra não 

desejada por pressão da revendedora. Contudo, conclui-se que as revendedoras não 

usam pressão para vender ou a pressão que a revendedora exerce é baixa e pode não ser 

percebida.  

No entanto, o gráfico 5 também mostra que 49,9% da amostra disse ter cedido à compra 

não desejada por um sentimento de obrigação de comprar (pressão interna). Logo, é 

possível inferir deste resultado que mesmo que a consumidora se sinta obrigada a 

comprar, esse sentimento não faz com que ela transfira para a revendedora a “culpa” ou 

“responsabilidade” por este sentimento, não afetando a percepção de justiça da 

consumidora em relação à revendedora; embora a literatura aponte esse sentimento de 
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obrigação de compra como uma das principais reclamações dos consumidores sobre a 

venda direta (Raymond & Tanner Jr, 1994). 

A hipótese H2 (A relação de amizade pode intensificar o efeito negativo da percepção 

de pressão para comprar na percepção de justiça (distributiva; processual; 

interacional) do consumidor) propõe uma relação de moderação e também foi 

confirmada. A moderação ocorre quando a presença de uma variável latente intensifica 

a relação entre outras duas variáveis latentes, podendo essa relação se tornar mais forte 

ou mais fraca na presença da variável moderadora, ou ainda a presença da variável 

moderadora pode mudar a direção da relação, de modo que uma relação que era 

negativa, por exemplo, pode se tornar positiva na presença da variável moderadora 

(Hair et al., 2009).  

A avaliação da moderação pode ser feita verificando verificando-se 3 parâmetros: (1) o 

valor do R² da variável percepção de justiça (PJ) aumentou no modelo com moderação 

para 55%, isso mostra que inserção da variável latente exógena amizade (AMIZADE) 

ajudou a aumentar a capacidade do modelo em explicar a variância da variável 

endógena percepção de justiça (PJ); (2) os valores do VIF não apontaram problemas de 

colinearidade; e (3) o efeito moderador foi significante (p ≤ 0,05). Desta maneira, 

infere-se que a proximidade/amizade entre consumidores e revendedores intensifica a 

relação negativa entre pressão para comprar e percepção de justiça, porém, o moderador 

é pequeno (f²=0,021). Assim, a amizade apresenta um efeito direto mais significativo 

que o seu efeito moderador. A tabela 7 mostra que a média das respostas para a variável 

amizade foi 4,8, e a moda 7, mostrando que a amostra sugere que geralmente a relação 

entre consumidoras e revendedoras são uma relação de amizade. 

A hipótese H3 (A percepção de justiça (distributiva; processual; interacional) 

apresenta um efeito positivo no comportamento (intenção de boca-a-boca/intenção de 

recompra com o revendedor) do consumidor) foi confirmada. Esse resultado mostra que 

a alta percepção de justiça apresenta uma relação positiva com o comportamento do 

consumidor (intenção de recompra e boca-a-boca) em relação à revendedor. A partir 

disso, é possível inferir que a alta percepção de justiça do consumidor em relação ao 

revendedor motiva comportamentos positivos de intenção de recompra com o 

revendedor e de boca-a-boca do revendedor no consumidor. Na tabela 7, é possível 

verificar que as médias das respostas para a variável comportamento (intenção de 
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recompra e boca-a-boca) do consumidor foi igual a 5,7 e a moda igual a 7, reforçando a 

intenção positiva do consumidor em relação ao revendedor. Esse resultado reforça os 

resultados encontrados por Schoefer & Diamantopoulos (2008) de que existe uma 

relação positiva entre percepção de justiça e o comportamento do consumidor.  

As hipóteses H4 e H5 propõem relações de mediação. A mediação ocorre quando a 

relação entre duas variáveis é intermediada por outra variável, chamada de variável 

mediadora. Neste estudo, são consideradas variáveis mediadoras emoção negativa 

(EM_N) e emoção positiva (EM_P), que mediam as relações entre percepção de justiça 

(PJ) e comportamentos em relação à revendedora (COMP_REV). 

A avaliação da mediação se dá pelo cálculo do VAF (Variance Accounted For) que 

determina o quanto da variável em questão é explicada pela relação indireta via 

mediação (explicação detalhada no apêndice G). Valores de VAF acima de 80% 

representa mediação total, valores entre 20% e 80% representa mediação parcial, e 

valores abaixo de 20% representa ausência de mediação (Hair et al, 2014). O cálculo do 

VAF foi realizado para as demais hipóteses e apresentado na tabela 15, com suas 

respectivas interpretações.  

Tabela 14. Avaliação da mediação. 

Relações indiretas VAF VAF (%) Interpretação

PJ → EM_N → COMP_REV 0,151 15% não há mediação

PJ → EM_P → COMP_REV 0,261 26% mediação parcial  

Legenda: COMP_REV = comportamento do consumidor em relação à revendedora; EM_N 

= emoções negativas; EM_P = emoções positivas; PJ = percepção de justiça. 

 

A hipótese H4 (As emoções negativas mediam a relação entre percepção de justiça 

(distributiva; processual; interacional) e o comportamento (intenção de boca-a-

boca/intenção de recompra com o revendedor) do consumidor) foi rejeitada. As 

relações entre as variáveis percepção de justiça e emoções negativas (PJ → EM_N) e 

emoções negativas e comportamento (intenção de recompra e boca-a-boca) do 

consumidor (EM_N → COMP_REV) foram significantes e apresentaram relação 

negativa; porém a mediação não foi confirmada.  
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A hipótese H5 (As emoções positivas mediam a relação entre percepção de justiça 

(distributiva; processual; interacional) e o comportamento (intenção de boca-a-

boca/intenção de recompra com o revendedor) do consumidor) foi confirmada. As 

relações entre as variáveis percepção de justiça, emoções positivas e comportamento 

(intenção de recompra e boca-a-boca) do consumidor (PJ → EM_P e EM_P → 

COMP_REV) foram significantes e positivas, mostrando que a alta percepção de justiça 

pode desencadear sentimentos positivos no consumidor, e consequentemente, motiva a 

intenção de comportamentos positivos em relação ao revendedor. Esse resultado reforça 

os achados de Schoefer e Diamantopoulos (2008) de que as emoções positivas mediam 

a relação entre percepção de justiça e o comportamento do consumidor.  

Contudo, do total de 5 hipóteses propostas apenas uma foi rejeitada. As análises 

confirmaram o efeito principal do estudo (H1) e a moderação (H2), bem como a 

variável latente emoção positiva mediou parcialmente a relação entre a percepção de 

justiça e os comportamentos (intenção de recompra e boca-a-boca) do consumidor em 

relação à revendedora (H5), mas não houve moderação da variável latente emoção 

negativa (H4). A figura 2 apresenta o modelo final da pesquisa.  

 

Figura 2. Modelo final. 
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CAPÍTULO 5 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

5.1. Principais conclusões do estudo  

Este estudo investigou as relações entre percepção de pressão para comprar, percepção 

de justiça, emoções e o comportamento (intenção de recompra e boca-a-boca) do 

consumidor em relação ao revendedor, no contexto da venda direta. A contribuição 

teórica deste estudo foi relacionar a percepção de pressão para comprar com a 

percepção de justiça do consumidor na venda direta, que ainda é pouco estudada no 

Brasil.  

O estudo revelou que a amostra não percebeu o revendedor de venda direta como tendo 

característica de pressionar e ser insiste com seus consumidores, e isso foi visto como 

um ponto forte, pois resultou em uma percepção positiva do consumidor em relação à 

justiça da relação, bem como acarretou emoções positivas e comportamentos positivos 

(intenção de recompra e boca-a-boca) do consumidor em relação ao revendedor. Os 

resultados do estudo também reforçaram o conceito de que a venda direta é um canal 

baseado fortemente no relacionamento, pois revelou que os consumidores acreditam ter 

uma relação próxima com seus revendedores. Porém, embora os consumidores tenham 

afirmado que os revendedores não utilizaram pressão para vender, e que eles 

perceberam a relação como justa, eles também revelaram que possuem um sentimento 

de obrigação de comprar (Raymond & Tanner Jr, 1994), chamado aqui de pressão 

interna do consumidor, mas que isso não afeta o relacionamento entre as partes.  

Um maneira de buscar compreender esse sentimento de obrigação de comprar do 

consumidor é a assertividade do consumidor. Sociedades com características 

predominantemente femininas, como o Brasil, apresentam um comportamento menos 

assertivo (House, Hanges, Javidan & Dorfman, 2004), e, portanto, é possível inferir que 

o comportamento revelado no estudo tenha forte relação com a cultura da sociedade 

brasileira. Além disso, amigos gostam de ajudar uns aos outros (Grayson, 2007; Halpern, 

1994) e esse sentimento de ajudar pode ser responsável pelo fato do consumidor se 

sentir obrigado a comprar algo e não “culpar” o revendedor por isso. Como não há 
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percepção de pressão para comprar por parte do revendedor, para o consumidor a 

relação de amizade pode ser mais importante que os negócios e, por isso, ele não 

transfere a “culpa”. Os respondentes que revelaram que sofreram pressão dos 

revendedores apresentaram baixa relação de proximidade, o que permite inferir que 

apesar de a venda direta estar embasada no relacionamento e, portanto, deve-se evitar 

situações negativas, algumas situações podem levar os revendedores a usarem pressão e 

causar incômodo aos consumidores (Jolson, 1997).  

O estudo também revelou que a alta percepção de justiça pode desencadear emoções 

positivas no consumidor, que por sua vez, motiva comportamentos positivos de 

recompra e boca-a-boca do consumidor em relação ao revendedor. Esses resultados 

corroboram os achados da literatura de que as emoções podem atuar como antecedentes 

de comportamentos de boca-a-boca e recompra (Schoefer & Diamantopoulos, 2008; Yi 

& Gong, 2008), e que o julgamento (cognitivo) de uma situação como justa ou injusta 

gera emoções (positivas ou negativas) nos indivíduos (Schoefer, 2008; Weiss & 

Cropanzano 1999; Yi & Gong, 2008).  

 

5.2. Principais contribuições da pesquisa 

Os resultados deste estudo levantam algumas implicações teóricas e gerenciais. 

Primeiro, o estudo buscou analisar a relação entre dois construtos importantes, mas que 

ainda não haviam sido estudados juntos na venda direta. Assim, este estudo traz uma 

contribuição teórica no sentido de ter estudado a percepção de pressão para comprar 

como antecedente da percepção de justiça, bem como a influência da amizade nessa 

relação, no contexto da venda direta. Segundo, o estudo reforça o conceito relacional da 

venda direta e evidencia que a relação de proximidade entre consumidores e 

revendedores afeta positivamente a percepção de justiça, as emoções e o 

comportamento do consumidor. Assim, o estudo contribui gerencialmente para 

empresas de venda direta no sentido de que o uso que os revendedores fazem das suas 

redes de relacionamentos diretas e indiretas de fato os ajudam, e podem ser exploradas 

desde que o revendedor não use pressão para conseguir vender e não permita que o 

consumidor sinta que a amizade entre eles existe apenas com o objetivo comercial. 
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5.3. Limitações do estudo e sugestões para pesquisas futuras 

Esse estudo apresenta algumas limitações e, destas, seguem algumas sugestões para 

pesquisas futuras. Primeiro, o uso de escalas prontas (traduzidas) pode ser vista como 

uma limitação deste estudo, pois pode não ter capturado completamente as percepções e 

sentimentos dos respondentes por ter sido criada com base na percepção e na linguagem 

de uma cultura diferente. Portanto, sugere-se que sejam criadas escalas sobre percepção 

de justiça, percepção de pressão para comprar e amizade no contexto brasileiro. 

Segundo, o estudo forneceu evidências sobre a percepção de pressão para comprar, no 

entanto, seria interessante a realização de uma fase qualitativa do estudo para buscar 

compreender mais profundamente o sentimento de obrigação de comprar, bem como a 

relação de proximidade/amizade que existe entre revendedores e consumidores, o que 

caracteriza a relação de amizade entre eles e quais os limites deste relação. Terceiro, 

variáveis como assertividade do consumidor, confiança e autonomia do consumidor 

poderiam ajudar a compreender o comportamento do consumidor em relação ao 

revendedor na presença/ausência de pressão para comprar. Quarto, estudar o 

comportamento do consumidor brasileiro na venda direta em comparação ao 

comportamento de consumidores de países com diferentes traços culturais (como USA, 

por exemplo), tendo em vista a caracterização do brasileiro como culturalmente 

orientado para o relacionamento, que é um fator chave no contexto da venda direta. 
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APÊNDICE A – Questionário online utilizado na coleta de dados da pesquisa 
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APÊNDICE B – Escalas utilizadas no estudo 

 

 
CONCEITO/ 

CONSTRUTO
ESCALAS RÓTULO ITEM REFERÊNCIA

TPRESS_1
A revendedora abusou das táticas de pressão para vender 

para mim.

TPRESS_2
A revendedora pareceu NÃO usar de táticas de pressão 

para vender.(R)

TPRESS_3 A revendedora foi insistente.

TPRESS_4
A revendedora usou uma abordagem agressiva para vender 

para mim.

Nível de pressão 

percebida
N_PRESS_REV

Considerando uma escala de 1 a 7, o quanto você se sentiu 

pressionada pela revendedora?

Bearden & 

Netemeyer (1999)

PJ_PROC_1
A revendedora utilizou de práticas justas para vender para 

mim.

PJ_PROC_2 A revendedora me tratou de forma ética.

PJ_PROC_3

Em que medida, de maneira geral, o processo de venda 

realizado pela revendedora foi justo? Avalie utilizando uma 

escala de 1 a 7.

PJ_DISTR_1
O serviço oferecido pela revendedora excedeu minhas 

expectativas.

PJ_DISTR_2 No geral, a revendedora foi muito justa comigo.

PJ_DISTR_3
No geral, eu sinto que a revendedora ofereceu um serviço 

adequado para mim.

PJ_DISTR_4
Eu fiquei contente com o resultado do meu contato com a 

revendedora.

Bowman e 

Narayandas (2001)

PJ_INT_1
A revendedora me tratou de forma digna, como eu acredito 

que mereço.

PJ_INT_2 A revendedora se comunicou comigo de maneira respeitosa.

PJ_INT_3 A revendedora entendeu minhas necessidades.

Relação de 

proximidade
N_PROXIM

Numa escala de 1 a 7, como você descreveria o nível de 

proximidade entre você e a revendedora? 
Grayson (2007)

AMIZADE_1  Considero a revendedora como amiga

AMIZADE_2 Eu gosto de conversar com a revendedora.

AMIZADE_3 Minhas compras ajudam a revendedora em seu trabalho.

AMIZADE_4
A revendedora realmente se importa comigo e não em 

apenas vender para mim.

RECOMP_REV_1
Se eu precisar de produtos no futuro, eu comprarei com a 

mesma revendedora.

RECOMP_REV_2
Se eu estiver precisando de um produto, eu considero 

comprar da mesma revendedora.

RECOMP_REV_3
Se eu precisar comprar algum produto no futuro próximo, eu 

NÃO compraria com essa revendedora.(R)

BB_REV_1
Eu provavelmente vou dizer coisas positivas sobre essa 

revendedora.

BB_REV_2 Eu recomendaria essa revendedora para os meus amigos.

BB_REV_3

Se meus amigos estivessem procurando por uma 

revendedora, eu falaria para eles comprarem com essa 

revendedora.

EM_ALEGRE Alegre

EM_VALORIZADA Sendo valorizado

EM_FELIZ Feliz

EM_ORGULHOSA Orgulhoso

EM_ANIMADA Se sentiu animado

EM_COM RAIVA Com raiva

EM_TRISTE Triste

EM_CHATEADA Chateado

EM_MALHUM Mal humorado

EM_NERVOSA Nervoso

AMIZADE

Amizade
Ahn, Ock, Greene & 

Rho (2014)

PERCEPÇÃO DE 

PRESSÃO PARA 

COMPRAR

Táticas de pressão 

para vender

Kennedy, Ferrell & 

LeClair (2001)

PERCEPÇÃO DE 

JUSTIÇA

Processual Yi &Gong (2008)

Distributiva

Yi &Gong (2008)

Interacional Yi &Gong (2008)

EMOÇÕES

Positivas

Schoefer & 

Diamantopoulos 

(2008)

Negativas

RECOMPRA 

COM A 

REVENDEDORA

Intenção de 

recompra

Maxham & 

Netemeyer (2002)

BOCA-A-BOCA 

DA 

REVENDEDORA

Intenção de boca-a-

boca

Maxham & 

Netemeyer (2002)

 
 



84 

 

 

 

 

APÊNDICE C – Estimativa do tamanho da amostra com o software G*Power 
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APÊNDICE D – Resultados da avaliação da validade discriminante do modelo de 

mensuração 

 

A primeira avaliação do modelo de mensuração para validade discriminante: 

(1) Pelo critério de Fornell-Lecker 

 

AMIZADE COMP_REV EM_N EM_P PJ TPRESS

AMIZADE 0,918

COMP_REV 0,710 0,927

EM_N -0,453 -0,664 0,871

EM_P 0,669 0,698 -0,626 0,889

PJ 0,609 0,788 -0,732 0,701 0,861

TPRESS -0,381 -0,559 0,563 -0,449 -0,618 0,775

Alfa de Cronbach 0,908 0,959 0,921 0,932 0,942 0,832

Fiabilidade composta 0,942 0,968 0,940 0,949 0,953 0,881

Variância Média 

Extraída (AVE)
0,843 0,860 0,759 0,790 0,742 0,600

Média 4,8 5,7 1,9 4,5 5,4 3,0

Moda 7 7 1 4 7 1

Desvio padrão 2,00 1,89 1,60 1,90 1,73 2,05  
 

A tabela deve ser interpretada da seguinte maneira, os valores na diagonal representam 

as raízes quadradas das variáveis médias extraídas (AVEs), que são o parâmetro de 

avaliação de validade discriminante pelo critério de Fornell-Lecker, e devem ser 

maiores que os valores presentes nas sua respectivas colunas e linhas, que representam a 

correlação entre variáveis latentes. Valores acima de 0,7 são considerados valores de 

correlação alta, e portanto, não é desejável que a correlação entre variáveis latentes seja 

maior que 0,7. Os dados mostram que há uma alta correlação positiva entre os 

construtos PJ, COMP_REV, EM_P e AMIZADE com valores acima de 0,7. A variável 

latente PJ apresentou alta correlação com as variáveis latentes COMP_REV e EM_P; e 

a variável latente COMP_REV apresentou alta correlação com a variável latente 

AMIZADE.   
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(2)Pelo critério das cargas cruzadas 

 

 

 

 

A tabela deve ser interpretada da seguinte maneira, os valores em negrito representam 

as cargas fatoriais dos indicadores em suas respectivas variáveis latentes, esses valores 

devem se maiores que os valores presentes nas suas respectivas colunas e bloco de 

linhas (como mostrado em vermelho), que representam as correlações dos indicadores 

com as outras variáveis latentes. Os valores em vermelho mostram altas cargas fatoriais 

de indicadores em outros construtos, sendo possível verificar mais detalhadamente o 

resultado apresentado pelo critério de Fornell-Larcker. Nesta avaliação é possível 

identificar quais são os indicadores que estão apresentando problemas e tomar as 

providências para melhorar o modelo de mensuração.  
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APÊNDICE E – Modelo estrutural no SmartPLS 
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APÊNDICE F – Modelo estrutural com moderação no SmartPLS. 
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APÊNDICE G- Cálculo do VAF 

 

O VAF (Variance Accounted For) é usado para verificar se há ou não mediação entre as 

variáveis em um modelo estrutural. Para calcular o VAF é preciso saber os valores das 

correlações (coeficientes estruturais - β) entre as variáveis (Hair et al., 2014). 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Interpretação dos valores:  

VAF > 80% →Mediação total  

20% ≤ VAF ≤ 80% →Mediação parcial 

VAF < 20% → Não há mediação 

 

 

 

 

 

 


