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RESUMO 

Oliveira, Luiz Claudio Barbosa de. Uma proposta de Modelo de para Avaliação de 
Websites de Comércio Eletrônico: Aplicação ao Varejo Virtual de CDs. 

Professor Orientador Acadêmico: Prof. Dr. Luiz Antonio Jóia 

A dissertação tem como objeto a investigação das relações entre a o design de um 
website de comércio eletrônico de CDs e o comportamento do consumidor virtual, com 
ênfase a sua atitude e intenção de compra. O objetivo principal é mensurar o efeito do 
design da loja virtual (website) em seu papel de agente de vendas na Internet. A análise 
do comércio varejista de CDs foi escolhida, pois este produto é um dos principais 
artigos de venda neste canal. 

O estudo é apoiado em um referencial teórico, no qual são analisadas as características 
dos seguintes pontos: i) a Internet atuando como canal de vendas; ii) o comércio 
varejista de CD no Brasil e iii) o comportamento do consumidor e o seu processo 
decisório. 

Ainda no referencial teórico são apresentados os diversos modelos de avaliação de 
website existentes: baseado em Marketing, Teoria dos Dois Fatores, avaliação da 
qualidade, avaliação da web (W AM) e aceitação da Tecnologia na Web (T AM). A 
análise e comparação destes modelos serviu como base para o desenvolvimento da 
proposta do modelo de avaliação website. 

O estudo é complementado pelo desenvolvimento de uma pesquisa, com aplicação de 
questionário via web (websurvey). A coleta dos dados é utilizada como forma de 
validação estatística das relações existentes no modelo desenvolvido. Isto é feito por 
meio do uso da ferramenta de análise de Equações Estruturadas (SEM), suportada pelos 
conceitos e métodos de abordagem descritos no referencial teórico. A ferramenta 
permite tanto avaliar um modelo de mensuração e um modelo estrutural 
simultaneamente. 

Palavras - chave: e-commerce, Internet, Varejo de CD, Comportamento do 
Consumidor, SEM, Design de Website 



ABSTRACT 

Oliveira, Luiz Claudio Barbosa de. An E-Commerce Website Assessment Proposal: The 
CD Retail Market. 

Academic Adviser: Prof. Dr. Luiz Antonio Jóia 

The aim of this dissertation is to investigate the relationship between the design of 
website for CD e-commerce and the virtual consumer behavior based on its purchase's 
attitude and intention. The main goal is to measure the virtual store design effect 
working as sales agent on Internet. The analysis of the virtual CD retailer was chosen, 
since the CD is one of the most popular products sold on this channel. 

This study is based on theoretical framework which describe the following main 
characteristics: i) Internet play the role as sales channel, ii) the CD retail market and iii) 
the consumer behavior and its decision processo 

Further on theoretical reference framework, it is showed the existing different models 
for website assessment: mo deI based on marketing, theory of two factors, quality 
assessment, web assessment mo deI (W AM) and the technology acceptance model 
(T AM). The analysis of its power and weakness will be base to development of the 
model proposed by this research. The concepts and the methods described were 
employed to ensure the consistency of its model. 

The final issue is the research design itself, applying a survey via web. The data 
collection was used for statistical validation of the relationship on proposed model. The 
structural equation model (SEM) was the statistical tool for quantitative analysis and to 
investigate all hypotheses generated on proposed model, supported by the theoretical 
reference framework. 

Keywords: e-commerce, Internet, CD retail market, Consumer Behavior, SEM, 
Website Design. 
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Introdução 

Em um empreendimento virtual, a maior parte do contato com o cliente é feito por 
meio da interação deste com o website. A interface com o usuário atua como 
apresentação da empresa, mostruário, catálogo de produtos, vendedor, caixa, suporte, 
assistência técnica, serviços pós-venda etc. A grande maioria dos websUes não está 
preparada para tratar todos esses elementos, criando dificuldades para conquistar 
confiança e demonstrar segurança (Zhang, Small, Dran e Barcellos, 1999). Há muitos 
problemas de demora de visualização, falta de organização lógica e coerente, estrutura 
de back-office ineficiente - isso somente para citar alguns. Na verdade, estes websites 
desestimulam a compra, quando deveriam ter o efeito contrário (Nielsen, 2001a). 

A Web é uma das últimas fronteiras de fortalecimento do consumidor. Nela, a 
escolha é tudo. A concorrência está apenas a um clique de distância (Carr, 2000). A 
capacidade de abrangência e alcance desta tecnologia aumenta o desafio de um 
atendimento genérico e diminui as barreiras geográficas existentes. Poucos 
empreendimentos virtuais utilizam estas vantagens. Pelo contrário, acabam por 
dificultar a acessibilidade e por reduzir a confiança e a segurança. Como resultado, 
segundo pesquisa realizada pela McKinskey (2000), 90% de todo tráfego da Internet 
está concentrado em apenas 10% dos sites existentes. Nielsen (1998b), por outro lado, 
estima que apenas 10% dos sUes foram efetivamente concebidos focalizando realmente 
o cliente, ou em como este irá utilizá-lo. 

A compreensão dos motivos que levam um website a ter sucesso é fundamental no 
mundo virtual. As estatísticas sobre o assunto revelam os bastidores deste novo canal de 
vendas, conforme os dados a seguir: 

• Segundo Nielsen/NetRating (INFOEXAME, 2001a), existem no mundo 
aproximadamente 429 milhões de pessoas on-line, sendo que a América Latina 
corresponde a 4% deste total. 

• O Brasil possuía 1,4 milhão de usuários da Internet visitando websites de comércio 
eletrônico no final do ano 2001, de acordo com o mOPE eRatings (2001a). 

• Segundo a CyberAtlas (1999), em "Experience Internet Shoppers Satisfied wUh 
Online Shopping", mais de 36% dos compradores on-line experimentam problemas 
de conexão ou carregamento de páginas de sUe. 

• Estudo realizado pela Zona Research Center (1999), no relatório "Zona Research 
Report", afirma que 42% dos usuários abandonam a transação on-line em troca dos 
canais tradicionais. 

• Pesquisa da eMarketers (1999), "E-Commerce B2C Report", revela que 64% dos 
"carrinhos de compra virtuais" 1 são abandonados após terem sido preenchidos. 

1 Carrinho de compra virtual: esta metáfora é utilizada pelos websites para facilitar o processo de compra no ambiente 
virtual. Maiores explicações serão dadas no decorrer deste trabalho. 
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• Segundo pesquisa da Statistical Research (1999), cerca de 65% dos internautas 
experientes e 72% dos novatos costumam abandonar sUes que pedem informações 
pessoais. Além disso, 21% dão informações falsas na hora de se cadastrar para 
acessar o conteúdo de algum sUe. Mais da metade afirmou que se preocupa muito 
com o uso impróprio de seus dados de cartão de crédito enviados pela Internet, com 
a venda ou compartilhamento de suas informações pessoais pelos donos do sites e 
com cookies que rastreiam seus hábitos na rede. 

• Ainda, segundo a pesquisa desenvolvida por CyberAtlas (1999), 73% dos usuários 
considera a Internet um canal de compra superior aos canais tradicionais e por 
catálogos. 

Um número cada vez maior de compradores potenciais ingressa neste mercado de 
lojas virtuais esperando encontrar uma melhor maneira de satisfazer seus desejos. No 
entanto, uma grande parcela acaba por se sentir frustrada diante dos problemas 
encontrados para efetivar uma simples compra na rede. Alguns se esforçam por concluir 
a compra, mas quando percebem a dificuldade para alcançar tal objetivo, simplesmente 
abandonam a operação ou trocam de website (Forrester, 1999). 

o ambiente virtual revela, ainda, um fato muito raro em uma venda tradicional: o 
consumidor tem o dinheiro e possui a intenção de compra, chegando, inclusive, a 
escolher os produtos e colocá-los em seu carrinho, mas não finaliza a compra (Forrester, 
1998). O típico internauta, além disso, é extremamente impaciente: a grande maioria 
desiste após esperar 8 segundos (em média) para ver a página ser 'baixada", partindo 
em busca de outros websites (Zona Research, 2000). Associando-se tais fatos 
(impaciência e dificuldade de utilização), percebe-se porque o percentual de visitantes 
que se transformam em clientes é baixo. De acordo ainda com a pesquisa acima, 
somente 3 a 5% dos visitantes de uma loja virtual efetivam uma compra. 

Na Internet, o custo para se trocar de fornecedor é usualmente muito baixo - a 
competição está a somente um clique. Assim, reter clientes se toma tão importante neste 
ambiente quanto atrair novos consumidores. Na verdade, para cada cliente 'te al" que a 
empresa perde, são necessários cinco novos para se desenvolver a mesma relação de 
longo prazo. Além disso, o custo para obter novos clientes é 6 a 1 O vezes maior que 
manter um já existente (Zona Research, 2000). 

A conectividade, velocidade e acesso à informação são alguns dos requisitos mais 
importantes nesta mídia. A expectativa é de que a Internet possibilite a compra, em um 
futuro próximo, de qualquer coisa, a qualquer momento e em qualquer lugar. É claro 
que tal fato ainda não é realidade. Entretanto, dado o seu crescimento, as expectativas 
dos usuários estão voltadas neste sentido. Uma pesquisa realizada pelo Boston 
Consulting Group (2001) procurou determinar as maiores razões para o abandono de 
compras, baseando-se em duas amostras de aproximadamente 11.000 usuários 
consultados no total. Os resultados estão demonstrados no gráfico 1, a seguir: 
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Gráfico 1 - Experiência de Compra On-line 

% de Compradores % de Compras Tentadas 

9% 

48% 

• Falhas nas Compras • Compras com Sucesso o Não Especificado 

Fonte: BCG - Boston Consulting Group, 2001. 

A partir da análise dos gráficos acima, fica evidenciado que 48 % dos compradores 
percebem algum tipo de falha neste processo. Assim, apenas 43% dos consumidores 
conseguem realizar compras sem nenhum problema. No entanto, quando se analisa o 
gráfico de tentativas de compras, observa-se que 72% delas são falhas, ou seja, somente 
28% destas compras on-line são realizadas, com sucesso, na primeira vez. 

o gráfico 2, proveniente da mesma pesquisa, demonstra, em detalhes, a questão 
do número de tentativas de compra. Observa-se que 52% das compras são feitas com, 
pelo menos, uma tentativa de compra com erro. Resumindo, mais da metade das 
tentativas não encontram sucesso imediato. 

Gráfico 2 - Número de Tentativas de Compra com Falhas 
gok -Não Especificada 

4% -Cinco 

4% - Quatro 
48% - Nenhuma 

8% - Três 

8% -Uma 

Fonte: BCG - Boston Consulting Group, 2001. 
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Perguntas feitas aos consumidores da amostra, sobre as razões que originaram as 
falhas, revelaram os principais motivos de problemas nas compras on-line. A tabela 1, a 
seguir, resume os problemas encontrados: 

Fonte: BCG - Boston Consulting Group, 2001. 

Como se pode perceber pelas informações acima, os principais motivos de 
frustração de um usuário são: i) o tempo de carregamento da página, ii) a falta de 
habilidade em encontrar a informação ou o produto desejado e iii) a não disponibilidade 
imediata da mercadoria. Ou seja, os maiores problemas encontrados pelos consumidores 
on-line estão relacionados com a sua interação com a loja virtual. 

Para compreender melhor os problemas relacionados com a criação dos websites é 
preciso entender quais são os atributos valorizados pelos usuários. Com base nos 
mesmos, deve ser feito o projeto da loja virtual (Karat, Pinhanez, Arora e Vergo, 2001). 

As histórias sobre websites desastrosos e gerando prejuízos são inúmeras. O 
mesmo não pode ser dito sobre os casos de sucessos. Estes fatos são compreensíveis 
quando se percebe que a maioria dos websites não possui um planejamento adequado. 
Na verdade, estes empreendimentos não têm conhecimento do perfil e/ou 
comportamento do consumidor, não conseguindo, deste modo, transformar visitas em 
vendas (ffiM, 2001). 

O website é um dos fatores mais importantes para a loja virtual. Em uma 
comparação de uma loja virtual com uma tradicional, percebe se que o website funciona 
como: cartão de visita da empresa, relações públicas, informações sobre produtos e 
novidades, segurança, vendedor, demonstrador de produtos, caixa, serviço pós-venda, 
etc. Em outras palavras, quase toda relação entre consumidor e empresa pode ser feita 
via website. Portanto, suas características são responsáveis pelos elementos subjetivos e 
objetivos de uma compra, sendo seu planejamento tarefa fundamental, que decidirá o 
sucesso ou fracasso do empreendimento. 

O objetivo desta dissertação é construir um modelo de avaliação de websites que 
permita identificar as características que contribuem para o retomo e aumento das 
vendas, isto é, para o sucesso do empreendimento. Este modelo será aplicado ao 
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segmento de varejo virtual de CDs. A pesquisa está separada em três grandes tópicos. O 
primeiro relaciona-se com a caracterização deste novo canal de venda: a Internet e o 
Comércio Eletrônico. Após a compreensão deste tópico, é necessário entender o 
consumidor virtual, isto é, como ele se comporta nesta nova mídia, quais os atributos 
que julga mais relevantes em uma compra e que etapas percorre até a realização 
daquela. Por último, são apresentados os modelos de avaliação de websites existentes, 
ou seja, uma revisão da literatura sobre o que já foi desenvolvido sobre o assunto. Com 
base neste referencial teórico, será proposto um modelo que permita mensurar o grau de 
contribuição de cada atributo no sucesso de um empreendimento virtual. O modelo será 
testado e validado, então, em um estudo de caso no setor de Comércio Eletrônico de 
Varejo de CDs. 
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Capítulo I. o Problema e a Metodologia 

1.1. Formulação do Problema 

o problema é a raiz da pesquisa científica: seu ponto de partida. Da sua 
formulação dependerá o desenvolvimento da pesquisa. O problema científico pode ser 
definido como: 

'Uma questão não resolvida é algo para o qual vai se buscar 
resposta, via pesquisa. Esta questão não resolvida pode estar 
referida em uma lacuna epistemológica ou metodológica 
percebida, a alguma dúvida quanto à sustentação de uma 
afirmação geralmente aceita, a alguma necessidade de pôr a 
prova uma suposição, a interesses práticos, à vontade de 
compreender e explicar uma situação do cotidiano ou outras 
situações".(Vergara, 2000, p. 21) 

Gil (1981) esclarece as perguntas que devem ser feitas na definição do problema: 

• O Problema é Original? 

• O Problema é Relevante? 

• O Problema é Factível ? 

O problema é considerado original em termos científicos quando propICIa 
conhecimentos novos à área de estudo e relevante quando sua solução traz benefícios 
para a humanidade. Além disso, é importante avaliar a sensibilidade da pesquisa, em 
relação ao tempo e orçamento, para torná-la factível. 

A pesquisa em questão visa a esclarecer a influência da interface gráfica e do 
design de um website no sucesso do empreendimento virtual a ele associado. Um 
website é a porta de entrada de uma empresa, isto é, sua qualidade determina a 
qualidade do relacionamento da empresa com o cliente. Portanto, a avaliação e a 
compreensão dos atributos que aumentam a satisfação do consumidor são, então, 
fundamentais para os negócios on-line. 

Uma questão importante mencionada por Martins (2000), diz respeito à 
originalidade do problema. Conforme será demonstrado mais adiante nesta pesquisa, 
alguns autores já realizaram estudo semelhante sobre o assunto. Entretanto, alguns não 
apresentaram o embasamento teórico necessário para explicar o fenômeno acima citado 
(Lohse e Spiller, 1999; Turban e Gehrke, 1999). Outros, por sua vez, desenvolveram 
modelos, sem chegar contudo a testá-los completamente (Zhang et alli, 1999; Zhang e 
Dran, 2001; Schubert e Selz, 1998; Heidjen, 2001a). 

A proposta desta dissertação é utilizar suporte teórico já desenvolvido e aplicá-lo 
na busca pela comprovação empírica do modelo a ser proposto. O problema a ser 
estudado neste trabalho é, portanto, finalmente descrito a seguir: 



'Quais os fatores críticos de sucesso percebidos pelos usuários, 
relativamente ao comércio eletrônico varejista de CDs, segundo 
o modelo proposto para avaliação de websites ?" 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo Final 
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o problema descrito no tópico anterior é o norteador desta pesquisa científica. No 
entanto, é necessário detalhar o percurso a ser seguido para o alcance da solução deste 
problema. De acordo com Richardson (1985, p. 23). 

'hesta etapa responde -se à pergunta para que se explicitem os 
objetivos gerais e específicos a serem utilizados durante a 
investigação. Esses deverão ser extraídos diretamente dos 
problemas levantados no tópico anterior". 

Primeiramente, é necessário descrever o objetivo a ser alcançado. Baseado no 
problema proposto acima, o objetivo final pode ser definido como: 

Determinar que fatores percebidos pelo consumidor, 
existentes em um website de comércio eletrônico de CD, 
contribuem para a efetivação do processo de compra, 
utilizando-se um modelo proposto de avaliação de lojas 
virtuais. 

1.2.2. Objetivos Intermediários 

o objetivo final é formado por objetivos intermediários ou secundários. Para 
resolver o problema proposto, a meta principal é decomposta em pequenas partes que 
convergem para um objetivo comum. Richardson (1985, p. 24) define os objetivos 
intermediários como 'hspectos determinados, que se pretende estudar, que contribuem 
para alcançar o objetivo geral". 

Cada objetivo secundário é responsável por adicionar um pequeno elemento à 
estrutura final, culminando com a obtenção total do objetivo maior. Baseado no objetivo 
final, o problema pode ser dividido em quatro grandes partes: 

Inicialmente, apresentam-se os conceitos de Internet e Comércio Eletrônico, com 
a descrição de modelos que facilitam a compreensão desta nova mídia e deste novo 
canal. Adicionalmente, são listadas as implicações, vantagens e limites existentes no uso 
desta tecnologia e um perfil de como o mercado brasileiro está se comportando diante 
de tal ferramenta. 

Em seguida, o comportamento do consumidor é avaliado, considerando as 
principais variáveis que influenciam o cliente durante o processo de decisão de compra. 
O objetivo é determinar que aspectos, em uma transação de compra e venda, são 
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modificados diante da Internet. Para tal, são apresentadas as características 
demográficas dos usuários brasileiros desta tecnologia. Ao final, são apresentadas 
algumas propostas de modelagem do consumidor virtual. 

o varejo eletrônico é o tópico seguinte a ser explorado no referencial teórico, 
visando a explicitar como o comércio de CD está sendo tratado na Web. Assim, é feita 
uma sucinta exposição dos tipos de varejos existentes e como este segmento está 
posicionado no Brasil; seus investimentos em tecnologia e os problemas enfrentados 
pela indústria da música atualmente. 

Finalmente, são exibidos os principais modelos existentes sobre avaliação da 
interface gráfica de websites e sua relação com o comportamento do consumidor, a 
qualidade da página e/ou o tráfico de clientes no empreendimento virtual. 

Após esta revisão da literatura e avaliação dos trabalhos existentes é proposto um 
modelo de mensuração dos fatores críticos de sucesso de um website de comércio 
eletrônico de CDs. As hipóteses são formuladas baseadas no referido modelo, o qual 
será, então, submetido a uma análise quantitativa e qualitativa. As informações sobre os 
métodos utilizados na pesquisa e as etapas enfrentadas estão descritas no tópico seguinte 
- Metodologia. 
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1.3. Metodologia 

Todas as ciências se caracterizam pela utilização de métodos científicos para 
alcançar determinado resultado. A metodologia é, assim, um processo de atividades 
sistemáticas e racionais que permite alcançar o objetivo - conhecimentos válidos e 
verdadeiros -, traçando um caminho a ser seguido, detectando erros e auxiliando as 
decisões do pesquisador (Lakatos, 1991). 

De acordo com taxonomia proposta por Vergara (2000), a pesquisa realizada nesta 
dissertação pode ser classificada em dois grupos: quanto aos fins e aos meios. Este 
estudo é, segundo esta concepção, uma pesquisa explicativa porque (sem pecar pela 
redundância) busca explicar os motivos de determinado fenômeno. Assim, visa a 
esclarecer os fatores que contribuem para a ocorrência de determinado fato. 

A pesquisa pode ser classificada também quanto aos meios. Neste caso, ela está 
dividida em duas partes: referencial teórico e prático. O primeiro será detalhado com 
base em uma extensa pesquisa documental sobre o assunto, produzindo o capítulo 
'Referencial Teórico". O material utilizado no desenvolvimento deste capítulo é 
constituído de pesquisa bibliográfica, baseando-se em fontes de informações, tais como: 
artigos publicados em revistas técnicas, dissertações de mestrado, livros relacionados ao 
tema, artigos e notícias divulgadas na Internet e trabalhos apresentados em congressos e 
encontros acadêmicos ligados ao tema. 

Com base no referencial teórico, é proposto um modelo de avaliação de websites 
de comércio eletrônico de CDs, sugerindo-se as hipóteses a serem testadas. Este modelo 
conjuga idéias de distintos autores, servindo como suporte para a elaboração da parte 
prática. Esta idéia concorda com a proposta feita por Lakatos (1991), onde as hipóteses 
servem como um elo de ligação entre a parte teórica e a parte prática. As hipóteses são 
do tipo multivariadas, representando o relacionamento entre variáveis. 

O referencial prático pode ser classificado, de acordo com a proposta de Vergara 
(2000), como uma pesquisa de campo do tipo survey. Neste tipo de estudo, a 
investigação inclui a aplicação de questionários, visando a relacionar informações 
empíricas com o evento observado, suportado por uma teoria. 

A aplicação de questionário foi feita para comparar as características da 
população com a amostra obtida. A população desta pesquisa consiste em qualquer 
brasileiro que utilize websites de comércio eletrônico de CD, tanto para a compra, como 
para fonte de informação. Assim, para alcançar tal público, os questionários foram 
distribuídos por três vias distintas: 

• Questionários em papel; 

• Questionários em aplicativos de banco de dados via disquete; 

• Questionários disponíveis em páginas da Internet. 

Após a coleta dos dados, foi utilizado método essencialmente estatístico para 
avaliar as informações recebidas. A pesquisa utiliza variáveis do tipo qualitativo 
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tratadas, porém, de forma quantitativa. Na maioria dos casos, as variáveis são do tipo 
ordinal, isto é, apesar de não serem numéricas, existe uma ordem hierárquica entre os 
componentes do modelo. As relações entre as variáveis são analisadas por meio de 
métodos estatísticos complementares. O primeiro é a utilização de regressão múltipla 
visando relacionar as variáveis. O segundo método é a utilização de um modelo de 
equações estruturais (Structural Equation Model) relacionadas, através de software 
específico para este fim. 

A interpretação dos dados consiste na última etapa da pesquisa, quando então são 
analisados os problemas propostos, as hipóteses colocadas e apresentadas as conclusões 
da dissertação. Esta etapa serve para confirmar ou refutar as suposições adotadas pelo 
pesquisador durante a obra. Durante esta fase, o pesquisador deve levantar as limitações 
encontradas, os problemas não resolvidos e sugerir, se possível, outros meios de abordar 
o problema ou a provável continuação do estudo, facilitando futuros trabalhos a serem 
realizados na mesma área. 
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Capítulo 11. Referencial Teórico 

11.1. A Internet e o Comércio Eletrônico 

11.1.1. A Internet como Mídia 

As empresas comunicam-se com seus clientes por meio de mídias. Segundo 
Houaiss (2001, p. 242), a palavra mídia pode ser definida como um 'veículo ou meio de 
divulgação da ação publicitária". Estes veículos podem ser de diversos tipos, tais como: 
jornais, revistas, rádio, televisão e, mais recentemente, a Internet. Atualmente, o 
conceito abrange também 'qualquer material físico que pode ser usado para armazenar 
dados ... os computadores podem utilizar uma variedade de mídias, como discos, fitas 
ou CD-ROM". 

Tradicionalmente, as mídias seguem um modelo de comunicação em massa, ou 
seja, a informação flui de poucos indivíduos para uma grande quantidade de pessoas. 
Kotler e Armstrong (1999), em sua avaliação das mídias existentes, afirmam que as 
mídias possuem um período de domínio e declínio, normalmente em ciclos sucessivos. 
Algumas se mantêm estagnadas até definharem por completo ou serem reinventadas por 
meio de novos atributos de tecnologia. Um dos exemplos é a comunicação por carta, 
ressurgida agora na forma de e-mai!o 

De acordo com McLuhan (1982), as pessoas modificaram seu comportamento 
com o tempo, em função das transformações das mídias. A primeira modificação surge 
com o advento da imprensa escrita. O século XIX recupera a imagem como parte da 
informação, por meio da fotografia e do filme. A fase seguinte é caracterizada pela 
mecanização da fala por meio do telefone, do fonógrafo e do rádio. Com a junção do 
cinema falado e da televisão, o conceito de mecanização humana está completo: 'voz, 
gestos, figura humana em ação" gravados em algum tipo de mídia. 

Também o relacionamento entre clientes e empresas vem se alterando com o 
tempo devido aos esforços de marketing para: i) buscar novas formas de resposta por 
parte dos consumidores, ii) aumentar a penetração nos segmentos alvos e iii) aumentar o 
alcance de clientes. As organizações pretendem aumentar a influência de seu poder, sem 
perder a qualidade e a personalização do atendimento. A Internet pode, então, ser a 
mídia que permita este tipo de comunicação personalizada e de massa (Hoffman e 
Novak, 1995). 

A Internet, de acordo com a definição de McLuhan (1982), poderia se considerada 
uma nova forma de mídia de 'hmbiência tecnológica", com potencial de modificação 
qualitativa no processo de comunicação entre as pessoas e as organizações ligadas a ela, 
devido a sua capacidade de interação. De acordo com Sterne (2000), esta mídia tem o 
potencial de modificar profundamente as relações entre empresa e cliente, 
aproximando-os por meio da interação e feedback. 

Segundo Hofman e Novak (1995), a Internet é uma mídia revolucionária, pois 
facilita o processo de comunicação entre emissor e receptor da mensagem, 
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transformando a visão tradicional da mídia e da propaganda. Além disso, possui o poder 
de alterar a forma pela qual as fumas realizam negócios com seus consumidores. 
Fazendo valer suas palavras, a Internet 'bperacionaliza um modelo distribuído de 
computadores que facilita a interatividade em uma comunicação multimídia entre 
muitos" (Hoffman e Novak, 1995, p.1). 

A Internet revolucionou a mídia de forma única em todo o mundo. A invenção do 
telégrafo, telefone, rádio e computador foram os antecedentes para esta fase de 
integração de redes mundial. A Internet é, ao mesmo tempo, uma rede com capacidade 
de divulgação, um mecanismo de disseminação da informação e um meio para 
colaboração e interação entre indivíduos e seus computadores, sem importar a 
localização geográfica dos mesmos (lSOC, 2001). 

Há muitas discussões sobre quando a Internet surgiu efetivamente. A versão mais 
aceitável é a de que, em 1973, a agência americana DARPA (Defense Advanced 
Research Projects Agency) iniciou um programa de pesquisa para investigar as técnicas 
e tecnologias para interligar redes fechadas de vários tipos. O objetivo era desenvolver 
protocolos de comunicação que permitissem que computadores ligados em rede se 
comunicassem de forma transparente, mesmo que entre sistemas diferentes. O projeto 
foi chamado de "Internetting Project" e o sistema de rede que emergiu ficou conhecido 
como Internet2

• O sistema de protocolo que foi desenvolvido durante o esforço da 
pesquisa tomou-se conhecido como TCPIIP, desde que dois protocolos iniciais foram 
desenvolvidos: o de Controle de Transmissão (TCP) e o da Internet (IP). A partir daí, 
originou-se um fenômeno de expansão desta rede por vários outros locais, levando-a a 
ser uma rede global (ISOC, 2001). 

De acordo com Hoffman e Novak (1995), a Internet possui as seguintes 
características diferenciadoras em relação a outros tipos de mídia: interação via 
máquina, telepresença, hiperrnídia e navegação em rede. Estas características estão 
descritas a seguir: 

• Interação via máquina significa que tanto o emissor, o receptor, quanto o meio de 
envio da mensagem deve ser um computador ou qualquer outro aparato eletrônico. 

• Telepresença é a característica de percepção à distância utilizando algum tipo de 
mídia, ou seja, algum tipo de interação à distância. 

• Hipermídia é a união do atributo hipertexto com conteúdo multimídia. Hipertexto 
seria a facilidade de navegação ou movimentação baseada em texto, isto é, o próprio 
texto permite ligações com outras partes, de uma maneira não seqüencial. 

• Navegação em rede, por último, é um processo de movimentação com liberdade de 
escolha e controle da navegação. 

Os autores ainda propõem uma tipologia para os diversos tipos de mídia, de 
acordo com o tipo de interação, modelo de comunicação, tipo de conteúdo, número de 
fontes de informação, simetria do feedback e sincronismo. 

2 o termo Internet só foi utilizado pela primeira vez em 1982. Antes deste período, o sistema de rede era conhecido 
como ARP ANET. 
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• Em relação ao tipo de interação, as mídias podem ser de dois tipos: pessoal ou com 
a máquina. A pessoal permite a interação entre pessoas por meio de ferramentas de 
comunicação. A interação por máquina permite a comunicação mediada por 
computador. 

• Os modelos de comunicação podem ser de um para muitos, de um para poucos, de 
um para um, de poucos para poucos e, finalmente, de muitos para muitos. 

• O conteúdo transmitido por cada mídia pode ser classificado, segundo sua 
predominância, em: texto, imagem, áudio, vídeo e experiências sensoriais. A 
Internet pode, em princípio, propiciar todos os tipos de mídia, tendo como barreira 
apenas a velocidade da rede e a necessidade de acessórios para tal. 

• Em relação ao número de fontes de informações, uma mídia pode variar de apenas 
uma fonte de informação a múltiplas. 

• A simetria de feedback diz respeito à capacidade de resposta do receptor da 
informação, isto é, ambas as partes devem possuir a capacidade de resposta 
semelhante. Este é um requisito diferenciador na Internet, já que esta permite uma 
comunicação de massa com simetria de feedback. Esta facilidade, no entanto, causa 
transtornos em termos de e-mails não respondidos pelas empresas e outros 
exemplos. 

• Sincronismo é uma propriedade temporal, onde os elementos se comunicam 
simultaneamente, isto é, em tempo real. Deste modo, a discussão em salas de bate
papo (chat) pode ser considerada síncrona enquanto o e-mail é considerado 
assíncrono. A Internet dependendo da ferramenta utilizada pode ser síncrona ou 
assíncrona. 

Hoffman e Novak (1995) compilaram um quadro-referência classificando diversas 
mídias baseando-se nessas características objetivas. O resumo da tipologia proposta 
utilizou duas dimensões: dinamismo (variando de estático a dinâmico) e personalização 
(variando de pessoal a impessoal). 

Para melhor observar esta classificação é apresentada a figura I a seguir -
Tipologia de Mídia Baseada em Características Objetivas: 
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Figura 1 . Tipologia de Mídias Baseada em Características Objetiva 
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Fonte: Hoffman e Novak (1995, p.ll) 

Segundo as características descritas acima, a Internet é uma mídia que possibilita 
interação por meio da pessoa, mediada pela máquina, unindo-se a diversas fontes de 
comunicação. Esta mídia configura um modelo em que muitas pessoas podem se 
comunicar com outras tantas, permitindo trafegar texto, vídeo, imagem e som com 
perfeito sincronismo temporal. Assim, comparativamente, este novo canal permite um 
meio de comunicação superior a qualquer oferta anterior (Hoffman e Novak, 1997). 

Compreendendo o significado da Internet e seus predicados, é possível estabelecer 
um alicerce para suportar o entendimento do comércio eletrônico on-line. Deste modo, 
características como interação e sincronismo tomam-se elementos fundamentais para a 
realização de transações eletrônicas neste novo canal. O atributo de interação mediada 
por computador revela que as transações eletrônicas dependem do uso de tecnologia 
entre as partes, o que pode ser um empecilho ou uma barreira para a segurança e 
conforto do consumidor. Afinal, este consumidor não está frente a frente com seu 
interlocutor, a despeito da telepresença permitir este aparente contato. 
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11.1.2. Comércio Eletrônico 

A definição dos conceitos e referências de Comércio Eletrônico é tarefa 
fundamental para a compreensão deste particular canal de vendas. No entanto, devido à 
contemporaneidade do assunto, à juventude e evolução deste setor, uma definição 
precisa e bem delimitada é um desafio à parte. 

Definições 

Comércio eletrônico, segundo Albertin (2000a, p. 15), '~ a realização de toda 
cadeia de valor dos processos de negócio num ambiente eletrônico por meio da 
aplicação intensiva das tecnologias de comunicação e de informação, atendendo aos 
objetivos do negócio. Os processos podem ser realizados de forma completa ou parcial". 

Turban et aUi (2000, p. 4) afirmam também que 'Comércio Eletrônico é um 
conceito emergente que descreve os processos de compra e venda ou troca de produtos, 
serviços e informações, por meio de uma rede de computadores, incluindo a Internet". 
Em total acordo, Cameron (1997, p. 12) define o Comércio Eletrônico como 'qualquer 
transação comercial utilizando meio eletrônico, podendo ser entre dois ou mais 
parceiros, entre empresas, clientes e governo". 

Kalakota e Whinston (1997), por sua vez, analisam o comércio eletrônico segundo 
quatro perspectivas, cada uma delas produzindo uma definição apropriada: 

• Perspectiva da Comunicação: o Comércio Eletrônico é a entrega de informações, 
produtos/serviços ou pagamentos, via telefone, rede de computadores ou qualquer 
outro meio. 

• Perspectiva do Processo do Negócio: o Comércio Eletrônico é a aplicação de 
tecnologia, para automatizar transações e fluxos de trabalho. 

• Perspectiva de Serviço: o Comércio Eletrônico é uma ferramenta que atende aos 
desejos das firmas, consumidores e gerentes, tanto no que se refere à redução de 
custos, quanto à melhoria da qualidade dos produtos, incrementando a velocidade de 
entrega dos serviços. 

• Perspectiva On-line: o Comércio Eletrônico fornece a capacidade de compra e 
venda de produtos ou informação na Internet e outros serviços on-line. 

Das observações acima, percebe-se que quaisquer que sejam as definições sobre o 
comércio eletrônico, estas não restringem seu escopo a uma específica tecnologia, a um 
determinado setor da economia ou a certos produtos ou serviços. Turban et aUi (2000), 
acerca deste assunto, preferem utilizar o termo e-business - ao invés de e-commerce -
para designar um conceito mais amplo, que inclui todo e qualquer negócio conduzido 
eletronicamente. 

Comércio eletrônico não é algo novo, existindo muito antes da Internet, através de 
sistemas de troca eletrônica de dados (EDI - Electronic Data Interchange), transferência 
eletrônica de fundos (EFf - Electronic Funds Transfer) e outros. A Internet, no entanto, 
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é hoje o principal palco das transações eletrônicas, pois viabiliza a expansão e 
crescimento dos negócios, de forma rápida e a um custo menor. Além disso, esta 
tecnologia permite estabelecer um melhor relacionamento com os consumidores ou 
parceiros comerciais (Maira e Taylor, 1999). 

A evolução da tecnologia é suficientemente rápida para questionar o possível 
predomínio da Internet. Alguns especialistas afirmam que o futuro está atrelado à 
convergência das tecnologias (media convergence), como a televisão, Internet e a 
tecnologia sem fio reunidas em um s6 corpo (Jenkins, 2001). Assim, neste novo 
ambiente, as empresas devem buscar estar sempre atentas, buscando identificar as 
tecnologias de ruptura (Christensen, 2001). 

Classificações do Comércio Eletrônico 

O Comércio Eletrônico possui diversas formas de classificação propostas por 
inúmeros autores, sendo que, cada uma delas, possui um determinado objetivo, 
conforme se verifica a seguir: 

Turban et alli (2000, p. 7) propõem uma classificação do Comércio Eletrônico 
baseada em suas aplicações, compreendendo três categorias: 

• Mercados Eletrônicos: aplicações que têm como objetivo vender ou comprar 
produtos. 

• Sistemas Inter-Organizacionais (lOS): aplicações que facilitam o fluxo de 
informação, comunicação e colaboração. 

• Serviço ao Consumidor: aplicações que visam a servir ao cliente de modo genérico, 
sejam estes empresas, pessoas ou instituições. 

Continuando, Turban et alli (2000, p. 10), expandindo a proposta citada 
anteriormente por Kalakota e Whinston (1997), enumeram uma segunda classificação 
baseada na natureza da transação. Os seguintes tipos são detalhados: 

• Empresa - Empresa (B2B): transações realizadas entre organizações. 

• Empresa - Consumidor (B2C): transações realizadas no varejo, com compradores 
individuais. 

• Consumidor - Consumidor (C2C): transações diretas entre um consumidor 
vendendo para outro consumidor, tais como em classificados eletrônicos e leilões. 

• Consumidor - Empresa (C2B): ocorre quando indivíduos vendem produtos ou 
serviços para uma organização. 

• Transações Eletrônicas Não Comerciais: entre organizações, sem fins lucrativos, 
como instituições religiosas, sociais ou governamentais, que fazem uso das 
transações para reduzir suas despesas. 
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• Transações Eletrônicas Intraorganizacionais: esta categoria inclui todas as atividades 
internas de uma organização. 

Modelos de Comércio Eletrônico 

No estudo do Comércio Eletrônico existem diversos modelos para explicar este 
novo tipo de negócio. Cada um possui certas peculiaridades baseadas nas diferentes 
definições e classificações do ambiente eletrônico. A seguir são apresentados os 
modelos mais relevantes para este estudo. 

Bloch, Pigneur e Segev (1996) definem um modelo orientado por processos 
integrando cada uma das fases do comportamento do consumidor. Assim, o comércio 
eletrônico serviria como uma ferramenta dentro de um conceito abrangente: i) fornecer 
informações para os clientes, ii) suportar o esforço de marketing, iii) funcionar como 
canal de distribuição e iv) propiciar a troca de dados financeiros. Neste modelo, sempre 
há um consumidor querendo adquirir uma mercadoria, um serviço ou, apenas, 
informação. 

o modelo de Comércio Eletrônico Integrado analisa o processo de uma transação 
em cada uma das fases do comportamento do consumidor, determinando o tipo de 
relacionamento entre comprador e vendedor. Somente em uma das etapas, há troca de 
dinheiro, mercadoria ou serviço. Em todas as outras, a troca é baseada em informação. 
Informação esta, que, no caso da Internet, é provida pelo website (Bloch, Pigneur e 
Segev, 1996). 

De acordo com o modelo, então, quanto melhor a capacidade do website em 
fornecer informação, mais fácil será, para o comprador, avançar nas etapas seguintes. 
No entanto, este tipo de análise desconsidera outros fatores como diferenciação de 
marketing ou qualidade da informação. O modelo é demonstrado na figura 2: 

COmprndM Figura 2 - Modelo de Comércio Elein~Tntigr,--a_d_o.-------, 

Troca Informação Informação 

Vendedor 

Fluxo do Processo 

Dinheiro 
& 

Mercadoria 
Informação 

Fonte: Bloch, Pigneur e Segev (1996) 

Albertin (2000a, p. 5), por sua vez, concebe um modelo de análise do comércio 
eletrônico 'baseado em duas dimensões: aspectos a serem considerados na utilização de 
Comércio Eletrônico e as contribuições que a utilização oferece às organizações". Estes 
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aspectos e contribuições são avaliados com base nas seguintes dimensões: clientes e 
fornecedores, produtos e serviços, organização e tecnologia, conforme tabela 2 a seguir: 

Tabela 2 . Estrutura de Análise de Comércio Eletrônico .... .. ... 
- Adoção 
- Relacionamento 
- Adequação - Customização em massa 

- Inovação 
- Novos Canais 

- Estratégia - Novas Oportunidades 
- Comprometimento - Estratégia Competitiva 

- Economia Direta 
- Privacidade e Segurança - Infra-estrutura Pública 
- Sistemas Eletrônicos de Pagamento 
- Aspectos de Implementação 

Fonte: Albertin (2000a, p. 5) 

Assim, os aspectos a serem considerados, de acordo com Albertin (2000a) são: 

• Adoção: refere se à adoção por parte de clientes e fornecedores do uso desta 
tecnologia tendo barreiras sócio-econômicas, aprendizagem, infra-estrutura e etc. 

• Relacionamento: devido ao redimensionamento dos intermediários da cadeia de 
suprimento, o relacionamento tende a ser significativamente alterado. 

• Adequação: Os produtos e serviços devem se adequar às novas formas de interação, 
divulgação, venda e distribuição. 

• Estratégia e Comprometimento Organizacional: como com qualquer outra 
tecnologia, as organizações devem considerar em plano estratégico, os impactos e as 
novas oportunidades do Comércio Eletrônico. Além disso, as empresas devem estar 
comprometidas com o uso de tal tecnologia. 

• Privacidade e Segurança, Sistemas Eletrônicos de Pagamento, Aspectos de 
Implementação e Aspectos Legais: uma das grandes preocupações da 
implementação de uma nova tecnologia é a questão da segurança e privacidade. 
Estes elementos devem estar bem definidos, principalmente em relação a pagamento 
e outras questões legais. Apenas como observação, a implementação pura de uma 
tecnologia não resolve problemas em processos, nem cria vantagens ,caso não esteja 
integrada com a empresa. 

Angehrn (apud Albertin, 2000a, p. 2) também apresenta um modelo de integração 
do Comércio Eletrônico entendendo este canal como um espaço alternativo para 'trocar 
informações, comunicar, transferir diferentes tipos de produtos e serviços e iniciar 
transações comerciais". O modelo é conhecido como ICDT (Information, 
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Communication, Distribution and Transaction) e é assim denominado a partir dos 
quatro espaços virtuais criados, descritos a seguir (ver figura 3): 

• Informação: espaço onde a empresa fornece informações sobre si, seus produtos e 
serviços. 

• Comunicação: espaço onde ocorre a interação, a troca de idéias e opiniões. 

• Distribuição: espaço onde ocorre a entrega dos produtos e serviços, restringindo-se 
somente a aqueles que são total ou parcialmente digitalizados. 

• Transação: espaço onde ocorrem as transações, isto é, as negociações entre os 
clientes e as empresas. Nesta fase, a troca de dados financeiros deve ocorrer para a 
finalização da compra/venda. 

Figura 3 - Modelo ICDT 

Fonte: Angehrn (1997) 

Este modelo, proposto por Angehrn (1997), demonstra como as empresas podem 
fazer uso do Comércio Eletrônico. Enquanto algumas estão voltadas para o espaço de 
informação virtual, outras vão mais além, atuando tanto na distribuição virtual, como na 
transação virtual. Este modelo permite classificar as empresas segundo a sua 
característica predominante e compará-las com o restante do mercado. 

Dutta, K wan e Segev (1997) propõem um modelo ajustado para o marketing no 
comércio eletrônico (ver figura 4). Este modelo está baseado em duas perspectivas: a 
tecnológica e a do negócio. Além disso, este modelo considera duas características 
importantes da Internet: Conectividade e Interatividade. A estratégia de Marketing -
Produto, Promoção, Preço, Praça - se associa a estas características, por meio do 
relacionamento com o cliente (Customer Relationship). 
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Figura 4 • The Marketspace Model 
Tec 'a 

Produto Preço 

Interatividade I--------l Conectividade 

Promoção Praça 

Fonte: Adaptado de Dutta. K wan e Segev (1997. p. 6) 

As seguintes dimensões são analisadas para cada um dos elementos: 

• Tecnologia: Conteúdo, Navegação, Apelo Visual e Performance Técnica. 

• Produto: Informação disponível, Grau de personalização do produto, Participação 
do cliente na especificação. 

• Promoção: Uso de propaganda on-line, Uso de promoções on-line, Personalização 
das promoções, Participação nas promoções, Ligações com outras Organizações. 

• Preço: Personalização dos preços, Modificação dinâmica do preço, Possibilidade de 
negociação on-line, Possibilidade de cobrança baseado no efetivo consumo. 

• Praça: Distribuição dos produtos on-line, Possibilidade de processamento de 
pedidos on-line, Possibilidade de pagamento de forma segura on-line e Extensão do 
envolvimento de organizações parceiras na distribuição on-line. 

• Relacionamento com Cliente (Customer Relationship): Serviço ao cliente on-line, 
Rastreamento e identificação do cliente para prover serviços personalizados, 
Utilização de fórum de debates e Solicitação de feedback on-line dos clientes. 

A pesquisa desenvolvida com base neste modelo demonstrou que somente poucas 
empresas estão utilizando o completo potencial existente no comércio eletrônico. Como 
ficou constatado, a maioria apenas se limita a transportar os processos existentes no 
mundo real para o espaço virtual. Deste modo, deixam de aproveitar grandes 
oportunidades para melhorar o seu desempenho. Como conclusão desta pesquisa, os 
autores afirmam que as empresas que não compreenderem os novos paradigmas 
propostos pela Internet estão fadadas a perder a competitividade nos próximos anos 
(Dutta, Kwan e Segev, 1997). 

BIBLlOTE~~ M~RIO HENAIOIIr= ~IMON~~N 
- ,-W'JuAÇAO GETlJUG '\/AhúA~ _ 
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Benefícios e Limites 

o estudo do comércio eletrônico é matéria recente e vem se apoiando em 
argumentos teóricos e científicos de diversas disciplinas, como, por exemplo: 
marketing, ciência dos computadores, comportamento do consumidor, finanças, 
economia, administração, contabilidade, direito, ética etc. As questões sobre cada 
matéria ainda estão por se respondidas e, em alguns campos, por serem formuladas. 

Com um mercado de aproximadamente 200 bilhões de dólares em 2000 
(Forrester Research, 1999), é preciso atentar para os potenciais benefícios provenientes 
desta tecnologia. Maira e Taylor (1999) associam os benefícios à natureza da 
tecnologia, que possui as seguintes características: i) baixo custo, ii) oportunidade de 
alcance de milhões de pessoas, iii) alta interatividade, iv) infraestrutura suportada pelo 
crescimento rápido. Todos estes fatores conjugados resultam em muitos benefícios para 
a organização, indivíduos e sociedade. 

Turban et aUi (2000) enumeram alguns benefícios do comércio eletrônico para as 
organizações: 

• Expansão do mercado de consumo para fronteiras mundiais com um investimento 
baixo, comparativamente aos mercados tradicionais. 

• Diminuição do custo de criação, processamento, distribuição, armazenagem e 
recuperação de informação baseada no papel. 

• Criação de negócios altamente especializados, focalizados em certos segmentos de 
mercado, porém com escala suficiente devido ao alcance desta tecnologia. 

• Redução dos inventários e dos custos indiretos devido à facilidade de administração 
integrada da cadeia de suprimentos em um sistema de 'puxar" a produção. 

• Maior facilidade para personalização dos produtos e serviços devido ao sistema de 
gerenciamento integrado da cadeia de suprimentos. 

• Redução do tempo entre a aplicação efetiva do capital e o recebimento dos produtos 
e serviços, ou seja, maior giro do capital. 

• Redução do custo de telecomunicação. 

• Outros benefícios incluem: imagem, melhoria do serviço ao cliente, melhoria nas 
parcerias de negócio, simplificação de processos, redução do ciclo de produção e 
entrega, aumento da produtividade, eliminação de papel circulante, facilidade de 
acesso à informação, redução do custo de transporte e aumento da flexibilidade. 

Turban et aUi (2000) também listam os potenciais benefícios para os 
consumidores: 

• Possibilidade de compra ou realização das transações 24 horas por dia, durante todo 
o ano e de qualquer local. 
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• Maior poder de escolha para os consumidores, pOIS estes podem escolher entre 
muitos fornecedores e entre muitos produtos. 

• Fornecimento aos consumidores de compras mais baratas, devido à facilidade de 
encontrar, em vários locais, o mesmo produto e realizar rápidas comparações. 

• No caso específico de produtos digitalizados, entregas rápidas, quase imediatas. 

• Obtenção pelos clientes de informações detalhadas e relevantes em um tempo 
bastante reduzido. 

• Permissão para que os clientes interajam com outros, trocando idéias e experiências. 

• Estímulo da competição, aumentando os descontos. 

Turban et aUi (2000) continuam listando outros benefícios que podem ser 
ampliados para a sociedade de forma geral. Estas vantagens são aquelas que, por sua 
natureza, não podem ser enquadradas como a favor dos consumidores nem das 
empresas, e estão descritas a seguir: 

• Permissão para que mais indivíduos façam compras ou trabalhem em casa, causando 
menos engarrafamentos e menor poluição do ar. 

• Permissão para que pessoas comprem produtos por um custo menor, ajudando 
pessoas que possuem menos condições a aumentar o padrão de vida. 

• Melhoria da entrega de serviços públicos como saúde, educação e serviços sociais. 
Na verdade, o governo tem acesso a uma ferramenta que aproxima toda a sua 
estrutura do cidadão. 

Vistos os benefícios e a experiência positiva do comércio eletrônico, há certas 
restrições à adoção contínua deste canal de venda. Segundo Maira e Taylor (1999), 
entre consumidores, a barreira mais citada é a preocupação com a segurança relacionada 
às contas bancárias, à privacidade e ao acesso. Para os negócios, as questões críticas são 
a segurança da rede, os recursos, a competência disponível para realização dos 
aplicativos e a integração com os sistemas legados. 

Maira e Taylor (1999), no entanto, advertem que estes obstáculos operacionais são 
temporários, devendo ser resolvidos dentro dos próximos anos, conforme aumente a 
adesão por parte dos consumidores. Os maiores desafios não são técnicos mas, SIm, 
comportamentais, culturais e organizacionais. 

Do mesmo modo, Turban et aUi (2000) separam as limitações do comercIO 
eletrônico em dois grupos básicos: limitações técnicas e limitações não técnicas. As 
primeiras estão contidas em insuficiência de segurança, confiabilidade, padrões, largura 
de banda, desenvolvimento de ferramentas, falta de integração e alguns problemas de 
compatibilidade. Estes autores também acreditam que, com o tempo, estas limitações 
serão superadas. 
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A respeito das limitações não-técnicas, Turban et aUi (2000) citam os seguintes 
empecilhos: 

• Custo e justificativa: as empresas possuem sempre a decisão de fazer em casa versus 
terceirizar. A primeira opção tem, caso não haja experiência no setor, risco maior 
que a terceirização. No entanto, esta última é uma questão estratégica quando se 
trata de funções primordiais da empresa. 

• Segurança e privacidade: a percepção sobre os riscos nas transações por comércio 
eletrônico ainda é alta, mesmo que o risco real não o seja. 

• Insuficiência de confiança e resistência do usuário: clientes não costumam confiar 
em transações onde não se vê o rosto da pessoa, em transações sem papel ou em 
dinheiro eletrônico. A adequação das pessoas a estas novas formas leva algum 
tempo. 

• Aspectos legais: há ainda muitas questões legais, fiscais e éticas a serem resolvidas 
nas operações do comércio eletrônico. 

• Acessibilidade: expansão da base de acesso da Internet aos segmentos menos 
favorecidos da população. 
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o Comércio Eletrônico no Brasil 

o Comércio Eletrônico no Brasil, de acordo com Albertin (2000b, p. 95), 
'hpresenta sinais claros de evolução, mesmo que ainda possa ser considerado em um 
estágio intermediário". De qualquer modo, o comércio eletrônico no mercado brasileiro 
vem suscitando várias discussões no meio empresarial e acadêmico. 

As empresas têm realizado movimentos para entrar neste novo ambiente, 
conforme demonstra pesquisa realizada por Morgado (1998). Este estudo, com base em 
500 empresas do índice de Melhores e Maiores da Revista Exame, verificou que 60% 
das empresas analisadas tinham um website na Internet como mero marketing 
institucional. Das empresas analisadas, apenas 29 utilizavam a Internet para vendas e, 
dessas, somente 17 realizavam toda a transação pela rede. 

De forma semelhante, Meirelles (2001) constatou que 95% das médias e grandes 
empresas nacionais possuem presença na Internet. No entanto, apenas 5% destas fazem 
uso do comércio eletrônico em seu processo de integração com o cliente e fornecedores. 
Este percentual exclui a utilização do EDI, o que modificaria este percentual para 
aproximadamente 30%. 

De acordo com Albertin (2001), o Comércio Eletrônico no Brasil, na categoria 
empresa-consumidor - B2C (representando 0,16% das transações), teve uma taxa de 
crescimento de 400% entre os anos de 1999-2000. O valor previsto de comércio on-line 
para o Brasil, segundo estudo do Boston Consulting Group (citado em INFOEXAME, 
2001f), é de, aproximadamente, 906 milhões de dólares para o ano de 2002, 
representando 71% do comércio eletrônico B2C da América Latina. O volume de 
transações B2C representa um aumento de 170% em relação ao ano anterior. Os 
destaques deste segmento são as vendas de carros on-line e a entrada de empresas como 
Gol Transportes Aéreos e Magazine Luiza no ambiente virtual (INFOEXAME, 2001f). 

Um estudo realizado pela BCG (citado em INFOEXAME, 2001f) revela, ainda, 
que, do total das transações realizadas no comércio on-line entre empresas e 
consumidores, US$ 502 milhões foram realizados na compra de automóveis, US$ 118 
milhões em operações de leilão e os restantes US$ 286 milhões foram movimentados 
nas seguintes categorias: viagens, livros, CDs e aparelhos eletrônicos. 

O percentual de participação no mercado varejista, como um todo, é muito 
pequeno, porém o crescimento demonstra a tendência das empresas em aumentar sua 
presença neste novo negócio . A evolução do comércio eletrônico no Brasil pode ser 
observada no gráfico 3 a seguir: 
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Gráfico 3 - % de Uso do Comércio Eletrônico no Brasil 
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Fonte: Albertin (2000b, p.97) e Albertin (2001) 

Os investimentos e gastos em Comércio Eletrônico estão modificando a estrutura 
organizacional das empresas, aumentando a necessidade de profissionais com 
conhecimento nesta área (Albertin, 2000). O gráfico 4 a seguir demonstra a proporção 
dos gastos em Comércio Eletrônico, comparativamente aos gastos genéricos com 
Tecnologia de Informação. 

Gráfico 4 - Gastos e Investimentos em Tecnologia da Informação e Comércio 
Eletrônico 
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Fonte: Albertin (2000b, p.97) 
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Gráfico 5 - Empresas com áreas de Comércio Eletrônico 
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Fonte: Albertin (2000b, p.97) 

J á O gráfico 5 acima demonstra que o comércio eletrônico vem sendo tratado com 
crescente importância em todos os setores. O setor de serviço manteve seu forte uso 
deste tipo de tecnologia, como no caso de bancos e outros. O comércio inicia sua 
estruturação na busca de novos mercados, a custos mais baixos, tendo crescimento 
superior ao de serviços. A utilização por parte da indústria é ainda pequena, porém sua 
evolução reflete o despertar do segmento para o uso deste ambiente. 

A utilização do Comércio Eletrônico no relacionamento das empresas com seus 
clientes, segundo pesquisa de Albertin (2001), demonstra que as companhias do setor de 
comércio estão dedicando maior atenção a este aspecto, conforme mostrado no gráfico 
6, a seguir: 

Gráfico 6 - Dedicação das Empresas ao Comércio Eletrônico 
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Fonte: Albertin (200 1) 

O maior uso do Comércio Eletrônico pelas empresas baseia-se na necessidade de 
melhorar seu relacionamento com os clientes, devido à grande concorrência, à 
globalização e à disputa por novos mercados. Estes fatores ficam comprovados na 
análise da evolução dos processos de negócio, notadamente o atendimento ao cliente 
(ver gráfico 7). 



Gráfico 7 - Evolução do Comércio Eletrônico e os Processos de Negócio 
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Fonte: Albertin (2001) 

o processo de atendimento ao cliente inclui as várias etapas descritas no gráfico 8 
a seguir. Notadamente, a divulgação de informação de produtos e serviços é a etapa 
mais utilizada. Assim, poucas transações estão ocorrendo neste processo, reforçando 
que a Internet vem sendo utilizada, na maior parte dos casos, como mera fonte de 
informação. 

Gráfico 8 - Comércio Eletrônico nos Processo de Atendimento aos Clientes 
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Fonte: Albertin (2001) 

Um outro ponto destacado na pesquisa realizada por Albertin (2001) é o 
predomínio de tecnologias já estabelecidas e bem conhecidas. As consideradas mais 
inovadoras são vistas ainda com reservas, conforme demonstrado no gráfico 9 a seguir: 
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Gráfico 9 - Utilização das Aplicações de Comércio Eletrônico 
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Fonte: Albertin (2001) 

o email e a homepage aparecem como as aplicações mais utilizadas, como parte 
da interação das empresas com os consumidores. Entretanto, estas aplicações não estão 
sendo implementadas eficientemente. Mais da metade dos consumidores esperam 
receber alguma resposta para as suas dúvidas, enviadas por email.em.nomáximo.seis 
horas. No entanto, apenas 38% das empresas estão cumprindo essa expectativa e 33% 
levam três dias ou mais para dar uma resposta ou, simplesmente, não respondem, 
segundo o último levantamento da Jupiter Media Metrix (INFOEXAME, 200lc). 

Da análise do gráfico 10, pode-se verificar que as empresas consideram o 
relacionamento com clientes a faceta mais interessante do comércio eletrônico, seguido 
pela orientação estratégica e pela criação de novas oportunidades de negócio. Este fato 
demonstra a tendência de utilização desta tecnologia no setor de comércio com uma 
ferramenta de aproximação estratégica do cliente. 

Gráfico 10 - Avaliação das Contribuições do Comércio Eletrônico 
Relacionamento com clientes 
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Fonte: Albertin (2001) 

As definições a respeito do Comércio Eletrônico deixam bem claro que este não 
está restrito à Internet. Na realidade, a Internet, hoje, é a grande ferramenta que permite 
a expansão e o crescimento das transações eletrônicas. De acordo com as classificações 
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apresentadas sobre o Comércio Eletrônico, fica explícito que o trabalho terá como foco 
os negócios realizados entre empresa e consumidor. No entanto, para compreender todo 
o ambiente, é necessário utilizar-se modelos de integração do comércio eletrônico, 
complementares aos apresentados anteriormente. 

Conforme classificação proposta por Angehrn (1997), as empresas estão migrando 
do espaço virtual da informação e comunicação para o espaço virtual das transações, 
trabalhando, de forma mais eficiente, o relacionamento com os clientes. 

De acordo com o modelo de Bloch, Pigneur e Segev (1996), as empresas estão 
priorizando o fornecimento das informações para os clientes e o suporte o esforço de 
marketing. O uso da Internet como canal de distribuição e como local de troca 
financeira está aumentando, conforme cresce a segurança on-line. 

A análise dos aspectos e contribuições (Albertin, 2000a) aplicados ao mercado 
brasileiro confirma algumas tendências: i) a adoção do comércio eletrônico pelos 
clientes e pelas empresas vem ocorrendo lentamente, ii) há uma melhora no 
relacionamento e redimensionamento dos intermediários e iii) as questões de 
privacidade e segurança, sistemas eletrônicos de pagamento e aspectos legais são 
entraves para uma utilização em escala maior do comércio eletrônico. 

A visão do Comércio Eletrônico no Brasil permite entender como as empresas 
estão se estruturando para atuar neste novo canal. Apesar de incipiente no Brasil, as 
negociações on-line seguem as mesmas tendências internacionais, onde os maiores 
volumes financeiros são transacionados entre empresas. Os setores que fizeram maiores 
investimentos nesta área foram os de comércio e serviço, principalmente no 
atendimento ao cliente, tendo como objetivo principal, melhorar o relacionamento com 
o consumidor. 
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11.1.3. A Internet como Canal de Vendas 

A Internet vem, ano após ano, superando as expectativas dos analistas sobre o 
volume de transações. Esta nova tecnologia é uma poderosa ferramenta que permite a 
obtenção de vantagens competitivas e possui o potencial para agilizar as interações entre 
empresas e indivíduos, facilitando a execução de novos processos e barateando os 
custos das transações de uma organização. A Internet é, no entanto, apenas um 
facilitador, um meio para se alcançar um objetivo. A criação de canais de e-commerce 
deve abranger diversos aspectos, tais como os sociais, econômicos, técnicos, 
operacionais e organizacionais, para o alcance dos objetivos propostos (Lu & Yeung, 
1998). 

Ao conceber um empreendimento virtual, é necessário ter como aliado, neste novo 
ambiente, o pensamento crítico, isto é, a habilidade de separar o que agrega valor do 
restante. Este comportamento deve estar presente em todas as fases, desde o 
planejamento até o estágio da implementação. Somente após a compreensão de como 
esta tecnologia afeta os processos das empresas, será possível definir-se que objetivos 
devem ser atingidos (Bloch, Pigneur e Segev, 1997). 

Segundo Sterne (2000), o desafio da Internet é adaptar a estratégia do mix de 
marketing (Preço, Promoção, Praça e Produto), considerando as características 
tecnológicas desta nova mídia. A empresa deve compreender como este canal modifica 
a formação do preço, a distribuição dos produtos, a apresentação dos mesmos e a 
divulgação da informação (Dutta, Kwan e Segev, 1997). 

A exploração deste novo canal de vendas - a Internet - não é, todavia, tarefa 
simples. Evans e Wurster (2001), por exemplo, identificam potenciais conflitos entre 
canais de venda existentes e o uso da Internet. Segundo estes autores, muitos 
intermediários obtêm vantagens oriundas dos trade-oJf entre riqueza (qualidade das 
informações) e abrangência (alcance das informações). A riqueza e a abrangência dizem 
respeito à capacidade da Internet de fornecer informação de qualidade a um número 
muito grande de pessoas. Esta possibilidade de reduzir a assimetria informacional e, 
conseqüentemente, o custo de transação, fortalece as relações diretas entre 
consumidores finais e fornecedores originais ameaçando o poder dos intermediários 
(Carr, 2000). 

Porter (2001), por outro lado, considera a Internet apenas um canal complementar 
de comércio, diferindo muito pouco, em sua essência, de qualquer outro canal. Segundo 
o autor, após um período de aprendizado, a distribuição de força dentro da cadeia de 
suprimentos, no ambiente eletrônico, apresentaria um novo equilíbrio. No entanto, o que 
pode determinar este novo equilíbrio está em como o consumidor irá se comportar 
diante de tal canal (Sterne, 2000). 

As ações da empresa no ambiente virtual devem ter sua origem na estratégia da 
organização (Deighton, 1996). A este respeito Porter (2001) afirma que a análise 
estratégica passa a ser ainda mais importante em um negócio virtual. Afinal, a 

3 Trade Off é um conceito econômico onde uma empresa prefere abdicar de certas vantagens em relação a outras. No 
caso citado, a empresa deve escolher entre ter mais riqueza de informação ou mais abrangência de informação, visto 
que conseguir ambos não é possível. 
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comoditização4 e a relativa facilidade de imitação da excelência operacional contribuem 
para que diferenciação seja a maior fonte de vantagem competitiva sustentável. Esta 
diferenciação pode ser obtida por diferentes maneiras: aperfeiçoando o serviço, o 
relacionamento com o cliente ou modificando as características do mercado. 

Kotler e Armstrong (1999) acentuam a prestação de um serviço personalizado 
como o diferenciador da oferta, por meio do conceito de mass customization. Tal 
posicionamento também é defendido por McKenna (1995), onde o serviço é mostrado 
como o único real diferenciador para os consumidores atuais. Segundo este autor, os 
produtos tendem a ser copiados cada vez mais rapidamente no mercado. O mesmo, 
entretanto, não ocorre em relação aos serviços, pois copiá-los é tarefa mais complexa. 
Esta complexidade de imitação seria fonte de vantagem competitiva de mais longo 
prazo, ou seja, sustentável. A Internet seria, então, um grande diferenciador em relação 
à prestação do serviço: antes, durante e após a venda. 

Peppers e Rogers (2000) argumentam que as empresas devem buscar um 
relacionamento One-to-One®, selecionando um número menor de clientes, porém 
atendendo-os de modo único. Este atendimento deve ser feito de tal sorte que o cliente 
tenha um alto custo na troca para outro fornecedor. Portanto, a idéia consiste em 
conhecer as preferências e gostos dos clientes intimamente, facilitando suas decisões, 
aumentando as ofertas e enfocando as necessidades declaradas dos clientes. Nesta visão, 
a Internet seria apenas mais uma ferramenta oferecida pela empresa para atender seus 
consumidores. 

Turban et aUi (2000) também observam a modificação do Marketspace como 
fonte de diferenciação, utilizando o conceito de Mass Customization. Neste conceito, a 
empresa, por meio da Internet, permitiria ao consumidor personalizar o produto, de 
acordo com suas necessidades pessoais. No entanto, esta tarefa de preparar o produto ou 
serviço para o consumidor não seria onerada, devido a um planejamento do 
fornecimento e da flexibilidade da colocação do pedido on-line. 

Seja qual for a opção de diferenciação, a satisfação do consumidor passa a ser o 
maior ativo da organização. Para atingir este objetivo, a empresa que ingressa neste 
mercado deve definir o seu posicionamento estratégico, verificar sua cadeia de valor e 
aumentar o conhecimento sobre o cliente, ou seja, a empresa deve conhecer os novos 
modelos de negócios e entender as forças nesta nova cadeia de produção. 

A Internet vem modificando os modelos de negócios (Keating et aUi, 1999) e 
alterando a distribuição das forças dentro da cadeia produtiva (Christensen, 2000). A 
grande vantagem deste novo canal sobre os demais é a sua flexibilidade. Assim, 
enquanto uma loja física possui um alcance e abrangência limitados, uma loja virtual 
pode, teoricamente, oferecer uma quantidade ilimitada de produtos, a uma parcela 
infinita de consumidores. 

O alcance e a conectividade com baixos custos, utilizando a infra-estrutura 
pública, contribuem, conforme dito anteriormente, para a redução da assimetria da 
informação e dos custos de transação. Estas modificações poderão criar novos tipos de 

4 Comoditização é o processo onde as marcas não possuem diferenças significativas ente si, tornando a aquisição dos 
produtos uma commodity. Neste processo, os consumidores não percebem diferenças entre as marcas e pode ser visto 
como o oposto da diferenciação. 
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intermediários (Carr, 2000) - Hipermediários ou Infomediários - ou eliminar alguns 
existentes, em um fenômeno conhecido como desintermediação (Evans e Wurster, 
2001). 

A pressão externa costuma ser o principal fator de modificação das organizações. 
O conjunto de elementos que causam esta pressão pode ser agrupado pelo que se 
convencionou chamar 3 C's: competição (competition), cliente (customer) e mudança 
(change) (Joia, 1994). O uso da Internet está fomentando transformações nas 
organizações, aumentando a competição e modificando os clientes. As empresas podem 
reduzir seus custos e aprofundar o nível de relacionamento com os consumidores. Estes 
últimos possuem maior acesso à informação e beneficiam-se do aumento da 
competição. 

Segundo Brynjolfsson e Smith (1999), este novo canal de comercIO possui 
potencial (apenas potencial) para se aproximar do modelo de mercado perfeitamente 
competitivo (jrictionless commerce). Entretanto, é necessário guardar as respectivas 
proporções de comparação, visto que o conceito de mercado perfeito existe apenas 
como abstração econômica, como mecanismo para entendimento do mercado. 

O estudo da Ernst&Young (2001a), a respeito do varejo on-line, enfoca as 
principais características e tendências do uso da Internet como canal de compra. 
Segundo este trabalho, as compras on-line deixaram de ser uma opção para as empresas, 
sendo agora uma necessidade de negócio. Os consumidores, de forma genérica, estão 
satisfeitos com o canal on-line, tendo suas maiores preocupações com custos de entrega, 
pois são normalmente mais sensíveis a preços. Suas compras continuam a aumentar, 
tanto em número, quanto em valores gastos por compra. Além disso, estes 
consumidores on-line estão procurando um número cada vez maior de ofertas. 

No relatório supracitado, são citadas algumas condições que devem ser 
observadas para obter-se sucesso utilizando múltiplos canais de venda. A compreensão 
da experiência de compra do usuário é fundamental para a obtenção do sucesso pelas 
empresas. Os consumidores possuem altas expectativas para este novo canal - assim 
como nos canais tradicionais - e a fidelização é muito condicional. O êxito dependerá, 
então, de possuir uma marca que permita aos consumidores serem atendidos em suas 
expectativas e aumentar o relacionamento com o cliente. 

As empresas deverão, para superar este desafio, possuir uma estratégia de 
múltiplos canais integrando suas operações on-line e off-line, garantindo filosofia e 
comportamento consistentes. O marketing neste novo canal é fundamental para oferecer 
uma grande variedade de produtos, de forma customizada. No entanto, conforme afirma 
Sterne (2000), é necessário que esta disciplina se adapte às mudanças exigidas, 
movendo-se à velocidade da Internet, ou seja, adaptando-se, rapidamente, às demandas 
dos consumidores, desenvolvimento de tecnologias e mudanças nos requerimentos dos 
negócios. 

A projeção mundial da Ernst&Young (2001b) é, para o ano de 2005, uma 
participação do comércio eletrônico de 10% a 12% das vendas totais. Em algumas 
categorias esta participação pode chegar a 25%, como no caso de CD e livros. Apesar 
do problema da falta da experiência social da compra, a conveniência parece suplantar 
todas as demais deficiências. Assim, é esperada uma mudança no comportamento dos 



33 

consumidores, transformando a arena competitiva. Não existirá mais canal on-line e 
tradicional no futuro, serão apenas meios de vendas complementares. Estas 
possibilidades, on-line e off-line, por meio da mudança dos consumidores e da 
tecnologia, capacitarão um modelo híbrido, sendo utilizado a maneira mais apropriada 
para a venda. 
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11.2. Varejo Eletrônico 

11.2.1. Conceitos 

o varejo é um dos conceitos necessários para compreender-se o objeto de estudo 
desta dissertação: o comércio varejista de CD. Portanto, as definições sobre o que é 
varejo, como ele está posicionado no Brasil e como este setor está estruturado em 
relação ao comércio eletrônico são questões a serem avaliadas. 

o estudo se inicia pela definição do que significa varejo, pois existem inúmeros 
conceitos sobre tema e convém entendê-los, para que se possa ter uma base comum de 
discussão. As definições começam pelas mais simples, de uso corrente ou comum, e 
expandem-se àquelas mais complexas e detalhadas. 

De forma laica, Ferreira (1998, p. 664) define o varejo como sendo a '\renda por 
miúdo ou a retalho". Parente (2000, p. 22), por outro lado, o define como 'todas as 
atividades que englobam o processo de venda de produtos e serviços para atender a uma 
necessidade pessoal do consumidor final". 

Kotler e Armstrong (1991, p. 265) já o conceituam como 'todas as atividades 
envolvidas na venda de bens ou serviços diretamente aos consumidores finais para seu 
uso pessoal, não relacionado a negócios". Churchill e Peter (2000, p. 416), por sua vez, 
preferem definir o varejista, ao invés do varejo, como 'íntermediári o, com atividade 
mais ampla que o atacado, que se dedica principalmente a vender para consumidores 
finais, normalmente em quantidades de retalho". 

Berman e Evans (1998, p. 3) concordam com os autores acima quando afirmam 
que o varejo 'Consiste nas ativida des envolvidas na venda de produtos e serviços, para 
consumidores, de uso particular, familiar ou doméstico". 

Apesar das diversas definições, todas possuem certas características em comum: a 
finalidade e o tamanho da compra. Assim, a venda deve ser feita diretamente para 
consumo final e, por conseqüência, em quantidades pequenas. Tendo estas questões em 
vista, é fácil perceber que o mercado de vendas de CD, ora estudado, refere-se ao setor 
de comércio varejista. 

Parente (2000), no entanto, revela que, nas últimas décadas, o varejo vem se 
modificando com o aparecimento de vários modelos de negócio e lojas em novos 
formatos. Estas modificações confirmam a fase de abertura percebida pelo consumidor 
brasileiro, que requer mais eficiência e adequação às necessidades do mercado. 

Berman e Evans (1998) observam que o varejo vive hoje uma dicotomia bem 
interessante:grandes redes de varejo com grandes pontos de presença e, por outro lado, 
um mercado de consumo com menos tempo para gastar e maiores expectativas em 
relação ao nível de serviço. Assim, as empresas aumentam o uso dos sistemas 
automatizados que reduzem o tempo e melhoram o serviço, como a Internet e o 
Comércio Eletrônico. 



35 

11.2.2. Classificação 

o varejo possui diversas classificações devido à abrangência deste setor e existem 
inúmeras formas de comercialização direta com o consumidor. Las Casas (1992) sugere 
a abordagem de classificação com base em Beckman5

, por ser considerada mais 
completa. Este autor descreve as bases alternativas para a classificação de 
estabelecimentos varejistas na tabela 3 abaixo: 

Tabela 3 - Bases Alternativas de Classificação de EstabelecImentos Varejistas 
1. Propriedades de estabelecimento 6. Por método de contato de consumidor 
a) Lojas independentes a) Lojista 
b) Lojas em cadeia ou filiais b) Marketing direto 
c) Lojas de propriedade dos fabricantes venda por catálogo 
d) Cooperativas de consumidores anúncios regulares em mídias 
e) Estabelecimentos de propriedade de afiliações em clubes de compra 
fazendeiros c) Contatos diretos com os consumidores 
f) Lojas de propriedade da empresa industrial 
g) Lojas operadas pelo governo 
h) Lojas de utilidade pública 
2. Por tipo de negócio 
a) Lojas gerais 

lojas de departamentos 
lojas gerais 
lojas de variedades 

b) Lojas de uma única linha de mercadoria 
c) Lojas especializadas 

3. Por tamanho do estabelecimento 
a) Por número de empregados 
b) Por volume de vendas anuais 
c) Por participação no mercado 
4. Pelo grau de integração vertical 
a) Não integrada 
b) Integrada com funções atacadistas 
c) Integrada com fabricação ou outra forma de 
criação de utilidades 

5. Tipo de relação com outras organizações 
a) Não afiliada 
b) Voluntariamente afiliada com outros 
varejistas 

cadeia formada por atacadistas 
cadeia formada por varejistas 
independentes 
franquias 

porta em porta 
entregas regulares nos locais 

7. Por tipo de localização 
a) Urbana 

comércio central 
distrito comercial secundário 
localização de bairro 
shopping centers 
mercado público 

b) Cidade pequena 
centro 
bairros 

c) Lojas rurais 
d) Stands à beira de estrada 
8. Por tipo de serviço prestado 
a) Serviços completos 
b) Serviços limitados 
c) Auto-serviço 
9. Forma legal de organização 
a) Individual 
b) Sociedade 
c) Empresa de capital limitado 
d) Sociedade anônima 
e) Tipos especiais de organizações 
10. Por organização administrativa ou 
técnica operacional 
a) Indiferenciada 
b) Departamentalizada 

Fonte: Beckman, Davidson e Talasyck (apud Las Casas, 1992, p. 24) 

Esta divisão tem o objetivo de ser a mais genérica possível e foi adotada, desde a 
sua criação, como fonte de classificação do setor de varejo. O surgimento do comércio 

5 BECKMAN, Theodore N., DAVIDSON, William R., TALASYCK, Wayne. Marketing. 9". ed. New York:Ronald 
Press, 1973, p.239. 
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eletrônico, no entanto, modifica esta classificação, visto que, em muitos casos, a 
segmentação não é adequada a este novo canal de comércio. Surgem, então, diversas 
outras classificações para enquadrar este tópico. 

Uma proposta mais atual é feita por Parente (2000), em seu estudo do varejo 
brasileiro, segmentando-o em três grandes blocos: classificação de acordo com a 
propriedade, instituições com lojas e instituições sem lojas. A descrição e o 
detalhamento de cada bloco pode ser visto no quadro seguinte: 

Tabela 4 - Classificação dos Estabelecimentos Varejistas 
1) Classificação de Acordo com a Propriedade 
Independentes: um varejista tem apenas uma loja 
Redes: operam com mais de uma loja sob a mesma direção 
Franquia: sistema contínuo e integrado de relacionamento que permite ao franqueado conduzir o 
negócio de acordo com as especificações e padrões definidos pelo franqueador 
Departamentos alugados: departamentos, dentro de uma mesma loja de varejo, operados por 
outras empresas 
Sistemas de Marketing Vertical: sistema no qual todos os membros do canal (cadeia de 
fornecimento) trabalham em conjunto. 
2) Instituições com Lojas, de acordo com o produto comercializado 
Varejo alimentício: vendas de alimentos e bebidas 
Lojas especializadas: concentram suas vendas em uma linha de produtos única 
Lojas de departamento: grande diversidade de produtos oferecidos organizados por 
departamento 
Magazine: variações das lojas de departamento mais compactas 
Varejo de serviço: prestação de serviços especializados 
3) Instituições sem Loja 
Marketing Direto: sistema interativo entre o vendedor e o consumidor utilizando algum veículo 
de comunicação para produzir contato com o cliente ou conseguir pedido de compra 
Venda Direta: sistema que envolve explicações e demonstrações de produtos onde o comprador 
estiver situado 
Máquina de Vendas: venda de produtos por meio de máquinas utilizando dinheiro diretamente, 
fichas ou equivalentes. 
Varejo virtual: a utilização da Internet como canal de venda equivalente ou complementar ao da 
loja tradicional. 

Fonte: Parente (2000) 

A classificação proposta por Parente (2000) possui a virtude de englobar o 
comércio eletrônico dentro do tópico 'Instituições se m Lojas". No entanto, esta 
classificação parece não ser ainda bastante detalhada, sendo necessário especificar de 
qual modo é feito este comércio sem o uso de lojas. 

Visando solucionar este problema, há a classificação proposta por Mason, Mayer 
e Wilkinson (Las Casas, 1993), onde o comércio varejista estaria dividido segundo o 
meio de comercialização. A figura 5 demonstra a classificação proposta: 
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• Limite de Tempo: as lojas virtuais têm o potencial, sem custo adicional, de atender 
sete dias, durante vinte quatro horas ininterruptas. 

• Custo da Informação: os baixos custos de obtenção da informação diminuem a 
assimetria entre comprador e vendedor, equiparando a força entre estes. Além disso, 
há uma redução nos custos de transação, devido à potencial facilidade de encontrar o 
objeto desejado, com grande número de ofertas. 

• Amplitude e Profundidade: a Internet possibilita o acesso simultâneo de informação 
com riqueza e abrangência. Deste modo, é possível obter amplitude de informações 
e profundidade, em caso de necessidade de maior detalhamento. 
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11.2.3. Varejo no Brasil 

o varejo brasileiro está se modificando nos últimos anos, com o objetivo de 
adaptar-se às novas necessidades do mercado. De acordo com Morgado (2000), o perfil 
do consumidor brasileiro se modificou criando novas expectativas e gerando grandes 
oportunidades. Segundo este autor, as principais modificações são as seguintes: 

• Educação: aumento do nível de educação do consumidor. 'Os índices de 
analfabetismo, que estavam em 30% na década de 70, encontram-se hoje ao redor de 
16% e para os próximos seis anos o governo pretende reduzi-los para 10%". 

• Informação: o nível de informação dos consumidores cresceu devido ao 'ÍJoder dos 
meios de comunicação, particularmente da televisão, que tem feito chegar notícias, 
novidades e modismos às mais recônditas regiões do país". 

• Conscientização: O consumidor de hoje tem também uma consciência muito grande 
sobre os direitos e sobre sua importância para o sucesso de quem se propõe a 
atendê-lo. 'Resultado: nosso consumidor cada vez menos tolera atendimento e 
serviço de baixa qualidade". 

• Faixa Etária: a população está modificando seu perfil etário, aumentando a 
expectativa de vida e a média de idade da população. "Em 1985, 21,5% da 
população do país estava na faixa de 40 anos ou mais. Já no ano de 2000, esse 
número está na casa dos 26%. Enquanto a participação dos mais velhos na 
população cresce, a dos mais jovens decresce e passou, no mesmo período, de 
46,7% em 1985 para 41,5% em 2000". 

• Família: estrutura e a unidade familiar estão se modificando com o tempo. '~queda 
das taxas de natalidade (percentual de nascimentos) e de fecundidade (número de 
filhos por mulher) fez com que a famHia típica diminuísse de tamanho ( ... ) as 
mulheres já representam cerca de 45% da população economicamente ativa e têm 
cada vez menos tempo para as tarefas domésticas, demandando produtos e serviços 
práticos, rápidos e de alta qualidade." Além disso, há uma redução no número de 
casamentos por ano e um aumento nos divórcios. '~té 1986, celebravam -se cerca de 
1 milhão de casamentos por ano no Brasil. Em 1992, esse número já havia caído 
para 750 mil, ou seja, uma redução de 25%. Enquanto o número de uniões formais 
decrescia, cresciam as informais e o número de divórcios. No Brasil, a taxa 
'divórcios sobre casamentos' quadruplicou de 1984 para 1992, passando de 3,4% 
para 11,8%." 

• Distribuição de Renda: com a estabilização econômica, o país experimentou uma 
pequena melhoria na distribuição de renda. "De 1986 para 1996, o país 
experimentou um sensível crescimento das classes 'B' e 'C' e uma substancial 
redução das classes 'D' e 'E', o que demonstra uma melhoria na qualidade de vida 
da população como um todo". 

O varejista deve estar preparado para enfrentar as demandas e desejos desse novo 
consumidor. Um consumidor, i) essencialmente urbano, ii) muito mais informado, iii) 
ciente de seus direitos, iv) vivendo um estilo de vida globalizado, v) em constante 
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contato com produto importado, vi) receptivo a inovações tecnológicas e vii) com 
pouco, muito pouco, tempo a perder. 

Além da modificação do perfil de consumo brasileiro, há também uma alteração 
do próprio comércio varejista. De acordo com Parente (2000), os seguintes motivos 
estão aliados às mudanças: 

• Globalização: houve um aumento da globalização do comércio, com grandes grupos 
empresariais estrangeiros chegando ao Brasil, por meio de atividades próprias ou 
associações com terceiros. 

• Polarização (generalização x especialização): há uma tendência de aumento de 
pequenos varejistas especializados contra grandes varejistas generalistas. 

• Concorrência: a concorrência no varejo não é feita pelos mesmos modelos de 
negócio, existindo disputas entre canais de venda e formatos de varejo. Cabe aqui 
um exemplo do comércio de CD que possui os seguintes concorrentes: lojas de 
departamento, lojas especializadas, comércio on-line e grandes lojas genéricas de 
CD e livros. 

• Tecnologia da Informação: o uso da TI tem possibilitado melhores métodos de 
gestão, redução de custos e um melhor nível de atendimento aos consumidores. 

• Expansão do Varejo sem Loja: o volume do varejo sem loja tende a crescer 
principalmente na modalidade varejo virtual. Por meio da Internet, o consumidor 
vem aumentando as alternativas de compras e o controle do processo decisório. 

• Maior foco no cliente e no Marketing de Relacionamento: uso de tecnologia para 
desenvolver um relacionamento mais pessoal com os clientes, como, por exemplo, 
estratégias one-to-one, data mining, etc. 

• Aumento do sistema de auto-serviço: os varejistas tradicionais estão eliminando, em 
algumas áreas, os vendedores e utilizando o sistema de auto-serviço para atender 
seus clientes. 

Marques (2001, p. 58) analisa alguns dados macroeconômicos relevantes sobre o 
setor de varejo dentro da economia brasileira evidenciando a grande participação do 
varejo no atual cenário econômico. 'O pm do Brasil no ano de 2000 foi cerca de 1,045 
trilhões de reais com a participação do varejo por volta de 17,5%, conforme o Banco 
Central e a Federação de Comércio do Estado de São Paulo. Entre as 500 maiores 
empresas do Brasil, estão presentes 51 empresas do setor de comércio varejista, com um 
faturamento de 28,5 bilhões de dólares." 

o censo ACNielsen (2000) revela que, nos últimos 10 anos, o número de lojas 
cresceu 31,4%, com uma taxa anual de 2.9%. Isto representa, em termos brutos, uma 
evolução de 560.528 lojas em 1990, para 736.626 lojas no ano de 2000, conforme 
indicado no gráfico 11 a seguir: 
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Gráfico 11- Número de Lojas - Evolução nos últimos 10 anos __ a 

_ NUIIISIIODELOJAS(ElllIlfIl..HIIRSSI ....... ,. DE CRESC/MEH1O DO NUMERO DELalAS 

Fonte: ACNielsen (2000) 

Os bares representam 50% do número de lojas de varejo. Em termos de 
faturamento, entretanto, o setor de auto-serviço é o maior, com aproximadamente 60 
bilhões de reais em 1999, ou seja, 37,8% do segmento. O gráfico 12 a seguir demonstra 
a participação, segundo a classificação utilizada na pesquisa ACNielsen (2000): farma
cosmético, auto-serviço, canal tradicional e bares. 

Fonte: ACNielsen (2000) 

A taxa atual de crescimento de 1999/2000 de 1,0% ficou abaixo da taxa média da 
última década. Em compensação, em 1998/1999, a taxa de crescimento de 6,1 % foi a 
mais alta do último decêndio. O canal auto-serviço e farma-cosméticos se mantiveram 
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estáveis, enquanto o canal bares perdeu um ponto de importância para o canal 
tradicional. 

De acordo com a última pesquisa do IBGE (2003), no entanto, as vendas do 
comércio varejista brasileiro caíram 0,68% em 2002, após terem registrado retração de 
1,29% em 2001. O desempenho do ano passado foi influenciado pelo resultado negativo 
de dezembro, quando as vendas tiveram queda de 4,93% em relação ao mesmo período 
de 2001. Isto demonstra que pelo segundo ano consecutivo, as vendas foram reduzidas 
devido a fatores econômicos do mercado brasileiro. 
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11.2.4. Comércio Eletrônico no Varejo 

Os valores negociados referentes às transações envolvendo empresa-consumidor 
(B2e) variam de acordo com a fonte de consulta. Esta disparidade normalmente está 
associada ao critério e a metodologia utilizada pelas instituições de medição. De 
qualquer forma, as taxas de crescimento são consistentes na maioria dos casos, 
indicando uma projeção de aproximadamente 7 a 8 vezes em relação ao ano de 2000 
(ver tabela 5). 

Tabela 5 - Estimativas de Comércio Eletrônico B2C _109 US$ 

Fonte: eMarketer (2001) 

As compras on-line têm crescido bastante, de acordo com o estudo promovido 
pela Emst&Young (2001), onde é possível conhecer o perfil do comprador on-line. No 
Brasil, o típico consumidor virtual representa um grupo seleto da população brasileira: 
pessoas com idade de 34 anos (na média), renda familiar de US$ 40.000,00 por ano, 
maioria de homens, solteiros e com mais de 4 anos de graduação. Este perfil pode ser 
obsevado na tabela a seguir: 

Fonte: Ernst&Young (2001, p. 5) 

o perfil de compra do varejo virtual encontra-se ainda em um estágio de 
crescimento e amadurecimento, pois não há um padrão de compras freqüentes, visto que 
se trata de um novo canal de vendas. A tendência é por um aumento de vendas neste 
canal, seguindo o padrão anteriormente demonstrado onde quase 80% dos compradores 
aprovaram a utilização da Internet como meio de compra. Maiores detalhes podem ser 
captados da tabela 7: 



44 

Fonte: Emst&Young (2001, p. 6) 

Uma das questões debatidas, tanto no meio acadêmico como no empresarial, é 
sobre quais produtos são mais bem aceitos para a venda no varejo virtual. Em princípio, 
aqueles que são identificados pelos consumidores como commodities parecem ter um 
grau de aceitação maior, pois não exigem conhecimento da marca. Outro ponto 
importante refere-se a logística de entrega do produto, isto é, quanto mais fácil a 
entrega, maiores chances de sucesso no mercado virtual. Venetianer (2001) elenca 
algumas questões que permitem entender se determinado produto será mais ou menos 
aceito no varejo virtual: 

• Conveniência e Comodidade: fazer a compra on-line traz benefícios? 

• Presença Física: O exame visual, táctil ou odorífico, é extremamente importante? 

• Complexidade do produto: o consumidor conhece bem as características do 
produto? 

• Valor da compra: o valor da compra é alto em relação à renda familiar? 

• Logística: O custo e o tempo de entrega são aceitáveis? 

Atualmente os itens mais comprados no comercIO on-line são livros, CDs, 
aparelhos, passagens e reservas. O Brasil tem como produto mais vendido os CDs -
objeto de estudo desta dissertação. A tabela 8, a seguir, demonstra quais são os cinco 
itens mais vendidos no varejo virtual em cada país analisado. 
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Fonte: Emst&Young (2001, p. 7) 

o comércio eletrônico está em fase de crescimento e adoção. No estudo realizado 
pela Ernst&Young (2001), ficou demonstrado que os compradores têm predisposição 
para realizar as compras por meio deste canal. O Brasil possui uma das maiores taxas de 
adesão, comparando com os países pesquisados. A pesquisa baseou-se na avaliação das 
intenções de uso desta tecnologia como processo de compra. Os detalhes podem ser 
observados na tabela 9 a seguir: 

Fonte: Emst&Young (2001, p. 9) 

Neste momento, as chances de retorno em curto prazo para os revendedores on
line parecem ser desfavoráveis. Custos, particularmente em áreas como propaganda e 
logística, são maiores que as vendas. O Brasil, apesar do aumento de lojas virtuais, 
possui grandes desafios que incluem: infraestrutura deficitária, ausência de 
regulamentação governamental e barreiras culturais. Estes fatores estão sendo 
discutidos/resolvidos atualmente, dada à pressão da demanda que acaba por forçar o 
governo e a indústria de telecomunicações a atender as reivindicações do comércio 
eletrônico (Ernst&Young ,2001). 
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11.2.5. Comércio Varejista de CD 

A indústria da música mundial é um mercado de aproximadamente US$ 36,9 
bilhões segundo dados da IFPI (lnternational Federation of the Phonographic 
Industry). De acordo com este órgão, o mercado de CD enfrentou problema no ano de 
2002, tendo uma queda de 9,2% em faturamento e 6,7% em número de unidades 
vendidas, com cerca de 3,4 bilhões de unidades comercializadas no ano de 2002 (IFPI, 
2002). 

Em termos de formato preferido, a mídia CD é, de longe, a mais utilizada pelos 
consumidores, tendo um aumento no número de unidades vendidas de 2,5% no ano de 
2000. Os outros modos de veiculação diminuíram sua participação, como, por exemplo, 
os singles - redução de 14,3% - e as fitas cassetes - redução de 9,4% (IFPI, 2002). 

O segmento de música possui aproximadamente 1400 grandes e médios 
produtores e centenas de milhares de distribuidores independentes por todo o globo. No 
entanto, o ano de 2000 demonstrou uma ligeira modificação no setor, após o 
aparecimento da troca de música via Internet. O mercado dos EUA - o primeiro a 
receber o impacto - teve uma redução de quase 5% em unidades vendidas, com um 
crescimento estimado de 46% de trocas de músicas on-line. Este fenômeno, de pirataria 
digital, parece apenas estar começando, a despeito dos esforços da indústria em contê-lo 
como na batalha judicial com a Napster vencida pela RIAA - associação das gravadoras 
americanas (IFPI, 2002). 

Segundo Teixeira (2003), a indústria da música está em disputa pelo controle da 
tecnologia. Para este autor, o controle da pirataria de CD é atualmente um problema 
global, piorado pelo caráter anárquico da Internet. O formato digital 'livre de chiados" 
do CD, criado em 1982, estaria aumentando a facilidade de reprodução de música, com 
padrões como o MP3 (Moving Pictures Experts Group) tendo a Internet como canal de 
distribuição. As vendas de CD caíram mais de 13% nos dois últimos anos e o modelo 
atual da indústria fonográfica estaria fadado ao fracasso (op. cit.). No entanto, o 
mercado brasileiro, contrariando as tendências cresceu 4,4% em 2002 em relação a 
2001, mesmo com toda a pirataria (ABPD, 2002). De acordo com a ABPD (2002), o 
principal problema enfrentado pela indústria fonográfica brasileira é a pirataria que já 
responde por 53% do mercado de CDs, com o Brasil ocupando o 3°. lugar no ranking 
mundial da pirataria fonográfica, perdendo apenas para a China e a Rússia. 

O Brasil ocupa a 7a
. posição no ranking de vendas mundiais por país do IFPI, 

representando 2,0% da venda mundial de música. A tabela 10 a seguir indica os 10 
maiores mercados de música mundial: 
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6.497 
2.829 % 
2.421 6,6% 
1.695 4,6% 
819 
725 2,0% 
666 1 % 
563 1,5% 
561 1 

30.818 

Fonte: IFPI (2002) 

As vendas na América Latina caíram em 2000, pelo terceiro ano consecutivo, 
porém em percentuais menores que nos anos anteriores. Em unidades, a queda foi de 
3,3% e, em faturamento, foi um pouco menor, apenas 1,0%. O maior mercado da 
região, o Brasil, teve aumento de 7,6% e 9,3% em unidades e faturamento 
respectivamente, porém ainda sofre com alto nível de pirataria. O México, segundo 
maior mercado na região, obteve um aumento de 5,2% em valor enquanto a Argentina 
teve o segundo ano sucessivo de queda nas vendas em unidades e faturamento: 29,8% e 
36,7% respectivamente (ABPD, 2002) 

O consumo de música no Brasil é baixo quando comparado ao de outros países 
(conforme tabelas 11 e 12 mostradas a seguir). Na verdade, este fato reflete as 
condições econômicas da população. Apesar da relativa estabilidade da economia após 
o Plano Real e o aumento na capacidade de consumo das classes 'D' e 'E', a sociedade 
brasileira ainda enfrenta grandes diferenças em termos de poder aquisitivo, limitando o 
mercado consumidor e impedindo um crescimento do segmento (ABPD, 2002). Os 
índices abaixo demonstram o consumo per capita de CD do mercado nacional e o 
aumento da pirataria nesta década: 

Tabela 11 - Indicadores do Mercado de Música - Parte 1 

Fonte: ABPD (2002) 
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Tabela 12 - Indicadores do Mercado de Música - Parte 2 

EmR$ 

1.377,1 

1.360,4 

1.213,0 

1.326,2 

998,4 

1.042,3 

Fonte: ABPD (2002) 

Baseado nas tabelas 11 e 12, percebe-se que o mercado brasileiro melhorou seu 
posicionamento no ranking mundial. Em 1999 ocorre um ponto de ruptura, com a forte 
entrada de comerciantes piratas, além da redução do poder aquisitivo da população 
devido à alta do dólar. Assim, apesar de ter tido um crescimento de 7,6% em unidades e 
de 9,3% em faturamento comparando 2000/1999, o Brasil está ainda se recuperando do 
fraco volume alcançado no ano de 2001. 

o mercado brasileiro possui ainda muita capacidade de expansão, pois o número 
de unidades por habitante foi de apenas 0,6. Apenas como comparação, o mercado 
americano ou japonês tem uma média de aproximadamente 6 CDs por habitante. Isto 
porque o mercado de CD no país é bastante restrito e seleto quando comparado ao 
mercado de varejo como um todo, além de um aumento irrestrito do mercado pirata de 
CDs (ABPD, 2002). 

De acordo com a ABPD (2002), a distribuição dos canais de vendas de CD é 
dividida de acordo com o gráfico abaixo: 

Gráfico 13 - Vendas de CD por Canal de Distribuição 

Supermercados 
15.0% 

Grandes Magazines 
20.0% 

Outros Bancas 
1.5% 1.0% 

Clubes 
0.5% 

Distribuidores 
24.0% 

Especializadas 
36.0% 

Fonte: ABPD (2002). 
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A análise das vendas de CO por canal de distribuição mostra que o segmento de 
lojas especializadas em venda de COs é o mais importante, representando 36%, seguido 
pelos distribuidores, com 24%, e os grandes magazines, com 20%. Outro importante 
segmento é o de supermercado, que representa 15% do total de COs vendidos. O canal 
de vendas on-line (Internet) conta com apenas 2%, porém, se verificarmos que até 1999 
sua participação era de menos de 0,3%, conclui-se que está havendo um crescimento 
acelerado. 

O estudo do comércio eletrônico no varejo permite comparar a posição do Brasil 
com o restante do mundo. Como foi mostrado, o mercado brasileiro encontra-se ainda 
em fase de expansão e amadurecimento. Entretanto, alguns aspectos já demonstram seu 
potencial de crescimento, como no caso de livros e COs, apesar da baixa participação 
destes relativamente ao varejo tradicional. Com certeza, a extensão da Internet às 
classes menos favorecidas desenvolverá um mercado com maior escala e permitirá 
maiores investimentos. No entanto, como se pode perceber, esta maior acessibilidade 
pode não ser revertida em vendas de CO, caso o mercado não chegue a um novo modelo 
de distribuição de música digital. 
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11.3. Comportamento do Consumidor 

Um dos componentes determinantes do sucesso ou fracasso dos empreendimentos 
de e-business - aliás, de qualquer negócio - é a compreensão do comportamento do 
consumidor (Sterne, 2000). Esta nova mídia possui algumas importantes diferenças em 
relação aos canais tradicionais, pois o consumidor tende a se comportar de forma . 
distinta diante de tal tecnologia, modificando a tradicional relação entre cliente e . 
empresa. Assim, o aumento do poder de escolha, a redução dos custos de procura e ; 
transação e a capacidade de interação, alcance e abrangência, modificam a percepção 
que o cliente possui sobre o seu papel em um negócio, ou seja, alteram seu 
comportamento. 

o estudo do comportamento. do consumidor passou a ter maior ênfase a partir da 
metade deste século (Kotler e Armstrong, 1999). No início, a questão básica a ser 
respondida era tão somente por que se consome. Com isso, o estudo do comportamento 
do consumidor preocupava-se com 'as elucidações das razões que fazem co m que o 
indivíduo compre e consuma um produto em vez de outro, em determinada quantidade, 
em um momento específico e em certo lugar. Estudando o consumidor, tenta-se 
compreender e explicar seu comportamento" (Karsak1ian, 1999, p. 18). 

o estudo do consumo, entretanto, não está restrito somente à ação da compra. 
Enfocar apenas o ato de compra, isoladamente, significaria negligenciar todo o 
processo. Conforme citam Kotler e Armstrong (1999, p. 161), a área do comportamento 
do consumidor '~studa como os indivíduos, grupos e organizações selecionam, 
compram, usam e dispõem de bens, serviços, idéias ou experiências para satisfazer as 
suas necessidades e desejos". Assim, o processo completo deve ser observado, para se 
evitar conclusões precipitadas ou específicas. 

Peter e Olson (1999) baseiam-se na definição proposta pela AMA (American 
Marketing Association), para definir o comportamento do consumidor: 'tomportamento 
do consumidor é composto pela interação dinâmica de afeto e cognição, o 
comportamento, e o ambiente no qual os seres humanos conduzem seus aspectos de 
trocas." Deste modo, o comportamento do consumidor deve ser considerado como 
sendo composto de três elementos: a dinâmica, a interação e as trocas. 

A dinâmica diz respeito à mudança constante de pensamentos, sentimentos e 
ações dos consumidores individuais, grupos alvos de consumidores e sociedade como 
um todo. A compreensão da interação entre os consumidores e entre estes e o ambiente 
é fundamental para o entendimento dos fatores que influenciam as atitudes e a situação 
de compras. O último elemento é a troca propriamente dita, isto é, o que as pessoas 
necessitam entregar para receber o que querem. 

O entendimento do comportamento do ,consumidor não é tarefa fácil. Ao longo 
dos anos, muitas diferentes escolas desenvolv~ram teorias com o intuito de esclarecer e 
explicar os processos internos de comportamento do consumidor (Karsak1ian, 1999). 
Assim, a pesquisa sobre o consumidor passa por várias disciplinas e envolve 
conhecimentos de diversas áreas, sendo o comportamento do cliente um fenômeno 
complexo. 

/--, 
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Segundo Peter e Olson (1999), há três grandes correntes de estudo que visam 
explicar o comportamento do consumidor. Cada escola perspectiva possui um objetivo 
primário e uma metodologia diferente, conforme demonstrado na tabela 13 a seguir: 

Antropologia Cultural 

Psicologia e 
Sociologia 

Economia e 
Estatística 

Entendimento do 
consumo e seu 

Explicação da decisão 
de consumo e 

Previsão da escolha 
do consumidor e 

Entrevistas longas e 
enfoque de grupos 

Experiências de 
Pesquisas 

Simulação e 
modelagem 
matemática 

Perspectivas de Estudo do Comportamento do Consumidor (Peter e Olson, 1999). 

Segundo a perspectiva interpretativa, as pessoas consomem aquilo que desejam 
ser ou que pensam ser. Nesta corrente, as pessoas seriam influenciadas por aquilo que as 
inspira, por aquilo que aspiram ser, para pertencer a um grupo exclusivo ou porque se 
identificam com as características subjetivas do produto ou serviço comprado (Peter e 
Olsen, 1999). 

A perspectiva tradicional procura identificar quais elementos são relevantes na 
decisão de compra. Os elementos subjetivos e objetivos de uma compra são utilizados 
como base referencial para determinar o porquê da compra (Peter e Olsen, 1999). 

A perspectiva de marketing trabalha com dados agregados de previsão de 
demanda e consumo. A partir destes dados, infere-se as necessidades do mercado e a 
quantidade ofertada e demandada de cada produto. O comportamento do consumidor 
poderia, então, ser simulado, após entendimento das necessidades e desejos do mesmo 
(Peter e Olsen, 1999). 
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11.3.1. Influências no Comportamento do Consumidor 

o número de fatores que influenciam o processo de compra é muito grande, daí a 
diversidade de disciplinas relacionadas a este assunto. Alguns autores propuseram uma 
classificação dos elementos que devem ser considerados para a compreensão do 
processo de compra do consumidor. Segundo Kotler e Armstrong (1999), os 
consumidores recebem influências culturais, sociais, pessoais e psicológicas. O modelo 
é descrito na figura 6 a seguir. 

Figura 6 - Fatores que Influenciam o Comportamento do Consumidor 

Fatores 
Culhu'ais 

Fatores Sociais 

Fatores 

oSubculhu'a 

oG11IpOS de Pessoais Fatores 
referência 

Psicológicos 
oIdade e estágio 

oClasse social 
oFamília de ciclo de vida oMotivação 

oOcupação 
°papéis e oCondições 

oPercepção Comprador 
. -

econômicas 
• Aprendizagem poslçoes SOCiaiS 
·Crenças e 

oEstilo de vida 
o Personalidade 

atitudes 

e autocollceito 

Fonte: Kotler e Armstrong (1999, p. 163). 

Churchill e Peter (2000), por sua vez, afirmam que as influências podem ser 
sociais, de marketing ou situacionais. Já a tomada de decisão por parte do consumidor, 
segundo Engel et alli (1995), leva em conta diferenças individuais, influências 
ambientais e aspectos psicológicos, sendo que o peso de cada atributo pode variar de 
acordo com a situação e a pessoa. 

\ 
Turban et alli (2000) ajustaram um modelo de comportamento do consumidor '. 

para a Internet, onde o processo de decisão é, simplesmente, uma reação ao estímulo \ . 
influenciada pelas características do comprador, do ambiente e da tecnologia do 
comércio eletrônico (ver figura 7). 
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Figura 7 - Modelo de Comportamento do Consumidor do Comércio Eletrônico 
Cara ctel'Ísticas Pessoais Caracteristicas 
'Idade Ambientais 
'Sexo ·Culturais 
'Educação 'Sociais 
'Estilo de Vida 'Famílias 
'Personali dade 'Com uni dades 
·Etc. 

Estimulos Decisões do Comprador 
'Marketing: Preço, Praça, V ---.: • Comprar ou não 
Produto, Promoção Processo de ·0 que comprar ? 

Dedsãodo 'Onde Comprar ? 
'Outros: Econômicos, Comprador 'Quando Comprar ? 
Tecnológicos, Políticos e ·Quanto Gastar? 
Culturais 

Sistemas Controlados pelo Fornecedor 

Suporte Logístico Sup orte Técnico Serviço ao Cliente 
'Pagamentos 'Design do Site 'FAQs e e-mail 
'Condições 'Inteligência de Marketing 'Call Center 
·Entregas 'Agentes eletrônicos 'One to On. 

Fonte: Turban et alli (2000, p. 15) 

Fatores Culturais 

o fator cultural é o elemento que influencia de maneira mais genérica a decisão 
do consumidor. Ele é composto pela cultura propriamente dita, a subcultura e a classe 
social do indivíduo (Kotler e Arrnstrong, 1999). 

Conforme afirmam Kotler e Armstrong (1999), a cultura é um dos grandes 
determinantes do comportamento do comprador. As empresas devem estar atentas a este 
elemento ao empreender urna campanha de marketing global. Assim, a cultura é urna 
das maiores barreiras à globalização dos mercados de consumo e a atuação global por 
parte de urna empresa. 

Karsaklian (1999, p. 139) admite que esta variável ainda não pôde ser mensurada 
com precisão, apesar de sua inegável influência, e adota a definição de Tylor para o 
significado de cultura: 

'Conjunto complexo, que inclui conhecimentos, crenças, artes, 
lei, moral, costumes e todas as demais capacidades e hábitos 
adquiridos pelo homem corno membro de urna sociedade" 
(Tylor apud Karsaklian, 1999, p. 139). 

Este conjunto de valores, percepções, preferências e comportamentos influenciam 
o que os membros desta cultura valorizam ou rejeitam. As pessoas reforçam a cultura 
por costumes e práticas que reflitam estes valores, difundidos por aquilo que consomem 
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e compram (Churchill e Peter, 2000). A análise desta variável deve ser feita com 
cautela, devido à tendência recente de modificações influenciadas por forças 
econômicas, sociais e pela própria tecnologia. 

Cada cultura é formada por culturas menores, que permitem uma maior 
identificação e socialização dos seus membros. Estas subculturas são segmentos dentro 
de uma mesma cultura, que compartilham valores e padrões de comportamento 
distintos, que diferem dos pertencentes à cultura geral (Churchill e Peter, 2000). Assim, 
muitas empresas visam a atender os valores de determinada subcultura, pois esta é mais 
específica e aumenta a identificação do indivíduo. 

o último elemento do fator cultural é a classe social. Segundo Kotler e Armstrong 
(1999, p. 163), 't;lasses sociais são divisões relativamente homogêneas e duradouras de 
uma sociedade, que são ordenadas hierarquicamente e cujos membros compartilham 
valores, interesses e comportamentos similares". Portanto, a classe social, diferente da 
concepção leiga, não representa apenas uma divisão baseada em renda, considerando 
também outros fatores, tais como ocupação, nível educacional e outros. As pessoas da 
mesma classe social tendem a ter um comportamento semelhante, bem como os mesmos 
hábitos de consumo. Assim, as pessoas são percebidas ocupando posições superiores ou 
inferiores conforme a classe social. A mobilidade entre estas classes depende do grau de 
rigidez da estratificação social de determinada sociedade. 

Fatores Sociais 

De modo mais explícito que os fatores culturais, os fatores sociais são aqueles que 
estão próximos dos consumidores, porém continuam agindo de forma coletiva. Estes 
fatores estão divididos em: grupos de referência, família, papéis e posições sociais 
(Kotler e Armstrong, 1999). 

Os Grupos de Referência de uma pessoa compreendem todos os grupos que tê~ 
influência direta (cara-a-cara) ou indireta sobre as atitudes ou comportamento da pesso~! 
Estes grupos são formados por pessoas que são admiradas, vistas como um exemplq a 
ser seguido, ou apenas como base de comparação (Karsaklian, 1999). ' 

Peter e Olson (1999) definem grupo como sendo o 'bncontro de duas ou mais 
pessoas que interagem umas com as outras, visando ao alcance de algum objetivo". 
Dependendo do grau de influência ou do objetivo do grupo, os grupos de referência 
podem ser subdivididos em dois tipos básicos: primários e secundários (Kotler e 
Armstrong, 1999; Churchill e Peter, 2000; Karsaklian, 1999). 

O grupo primário se caracteriza pela existência de '1aços íntimos e pessoais entre 
seus membros, enquanto os grupos secundários apresentam relações mais formais e 
impessoais, não sendo um fim em si mesmo, mas apenas um meio para que seus 
componentes atinjam fins externos ao grupo" (Karsaklian, 1999, p. 89). 

As pessoas utilizam os grupos com vários objetivos, como, por exemplo, 
identificação com os demais, normatização, definindo o que é aceitável ou não. Ou, 
apenas, com caráter informativo, enviando sinais de credibilidade. Kotler e Armstrong 
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(1999) buscam esta distinção classificando-os como grupos de afinidades - com relação 
direta com a pessoa -, grupos de aspiração - os quais a pessoa gostaria de pertencer - e 
grupos de dissociação - aqueles grupos cujos valores ou comportamento são rejeitados. 

Novos conceitos, como marketing de rede, estão diretamente relacionados a esta 
forte influência dos grupos. Particularmente, dentro da mídia da Internet, existem os 
grupos de interesse, as listas de discussão e as interações via salas de bate-papos. Assim, 
o conceito de grupo de referência permite englobar pessoas de diferentes partes do 
mundo se comunicando constantemente (Sterne, 2000). 

A Família é a organização de compra de produtos de consumo mais importante da 
sociedade. Os estudos sobre sua influência consideram-na o grupo primário de 
referência mais influente no comportamento de uma pessoa (Kotler e Armstrong, 1999). 

A atenção dos estudos sobre comportamento do consumidor vem sendo sempre 
dirigida para a decisão familiar de compra. Neste tipo de decisão, cada membro pode 
atuar com um determinado papel: iniciador, influenciador, decisor, comprador, usuário 
ou finalizador (Peter e Olson, 1999). 

Churchill e Peter (2000) destacam o conceito de ciclo de vida familiar definindo-o 
como os estágios de evolução da fanulia em relação às suas necessidades e à capacidade 
de satisfazê-las. Um dos pontos a serem destacados é o papel recente das crianças 
dentro do processo. Até certo tempo, esta função era negligenciada, uma vez que não se 
pensava em crianças tomando decisões. No entanto, devido ao espaço destinado a estas 
no atual mercado de consumo, é imprescindível a sua consideração neste novo cenário 
(Karsaklian, 1999). 

Dentro do grupo, cada membro possui uma pOSlçao, um status e uma função 
(Churchill e Peter, 2000). Assim, de acordo com o Papel ou Função Social, sua 
influência pode ser maior ou menor. Um papel consiste em atividades que se espera que 
uma pessoa desempenhe. Cada papel significa uma posição social estando relacionado 
ao status - o valor diferencial de cada posição dentro do grupo. A função pode ser 
entendida como o comportamento esperado da pessoa em determinada posição 
(Karsaklian, 1999). 

Diante destes aspectos, surgem os líderes de oplmao, pessoas envolvidas na 
transmissão de informações relacionadas a determinado produto, dando orientações 
sobre a mercadoria ou sua categoria. Seja como for, a relação líder-seguidor de opinião 
não é exclusiva, uma vez que as pessoas se alternam em cada um dos papéis, 
dependendo do grupo e da situação (Karsaklian, 1999) 

Fatores Pessoais 

Mesmo que o comprador esteja sujeito aos mesmos fatores culturais e sociais, isto 
não significa necessariamente que terá o mesmo padrão de consumo. Existem ainda 
fatores pessoais que afetam as decisões dos compradores. Estas características pessoais 
podem ser idade, ocupação, situação econômica, estilo de vida, personalidade e 
autoconceito (Kotler e Armstrong, 1999). 
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As pessoas compram diferentes bens e serVIços durante sua vida. O / 
posicionamento dos consumidores em relação à idade e ciclo de vida auxilia a 
determinar os possíveis comportamentos de compra. Assim, com a mudança no ciclo de 
vida, as necessidades se alteram e certos atributos dos produtos passam a ter um valor 
maIOr ou menor. 

A ocupação da pessoa também influencia o padrão de consumo, pois esta 
ocupação exigirá a aquisição de certos bens. Estas exigências da ocupação determinam 
uma parcela considerável das compras atualmente. 

As condições econômicas, normalmente associadas à ocupação da pessoa, são 
formadas pela renda disponível, poupança e patrimônio, dívidas, condições de crédito e 
aversão ao risco. Estes elementos são diferentes do conceito de classe social, pois se 
alteram durante um período curto de tempo, mesmo que a pessoa se encontre dentro da 
mesma classe social (Churchill e Peter, 1999). 

O estilo de vida de uma pessoa 'representa seu padrão de vida expresso em 
termos de atividades, interesses e opiniões, retratando a 'pessoa por inteiro' interagindo 
com o seu ambiente" (Kotler e Armstrong, 1999, p. 172). Assim, determinar as 
variáveis psicográficas e identificar os estilos de vida dos consumidores auxiliam a 
empresa a atingir o alvo com maior precisão. 

Por último, as pessoas possuem personalidades diferentes, justificando, em alguns 
casos, comportamentos diferentes de consumo. A personalidade, segundo Kotler e 
Armstrong (1999), seria o conjunto de características psicológicas distintas de uma 
pessoa que levam a respostas consistentes e duradouras em seu ambiente. Assim, está se 
falando em um fator que se situa no limiar entre ação concreta e pensamento. Para 
Karsaklian (1999, p.35), este deve ser considerado um fator psicológico abrangendo 
'tluas idéias diferentes: a de uma integração mais ou menos perfeita de um 'eu'(fator 
psicológico) e a da individualidade (fator pessoal)." 

Do mesmo modo, não há na literatura, ainda, uma confirmação de como a 
personalidade leva a diferentes escolhas. De acordo com Karsaklian (1999), alguns 
estudos concluíram que a personalidade pode ter uma influência maior no tipo de 
produto escolhido e menor na marca consumida. Assim, uma pessoa possui maior 
intenção de consumir este ou aquele produto de acordo com a personalidade, porém esta 
última possui pouca influência na decisão da marca deste produto. 

Uma tentativa de contornar este problema foi o estudo da avaliação do 
autoconceito do consumidor. O autoconceito é a percepção que o indivíduo possui de si 
mesmo ou a imagem que ele gostaria de ter (Karsaklian, 1999). Assim, uma transação 
reflete a associação entre a imagem do consumidor com a do produto. Esta reflexão 
conduz a um problema causal: compra-se produtos devido à auto-imagem, ou a imagem 
pessoal é derivada do produto comprado? 

Fatores Psicológicos 

De acordo com Kotler e Armstrong (1999), as escolhas de compra do consumidor 
são diretamente influenciadas por quatro fatores psicológicos importantes: i) motivação, 
ii) percepção, iii) aprendizagem e iv) crenças e atitudes. ) 
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De acordo com Peter e Olson (1999), durante o processo de compra, os 
consumidores sentem, prestam atenção em certos aspectos, enquanto ignoram outros, 
interpretam informações, avaliam atributos e fazem escolhas de maneira pessoal e 
única. Estes elementos compõem o traço psicológico do comportamento de compra, isto 
é, como os processos internos apreendem e respondem aos estímulos do mundo exterior. 

Schiffman (1996) define o início do processo com a identificação das 
necessidades presentes nos indivíduos, fruto de uma tensão entre o estado atual e o 
desejado. Estas necessidades podem ser estimuladas, incentivadas ou refreadas. Em 
caso de incentivos ou estímulos, o indivíduo passa a procurar um objetivo, 
caracterizando o comportamento motivado. O processo de motivação é demonstrado na 
figura 8 a seguir: 

N ecessi dades 
não satisfeitas 

Figura 8 - Modelo do Processo de Motivação 

Aprendizagem 

Direcionamento 

Processo 
Cognitivo 

Redução da 
Tensão 

Comportam ento 
Necessidade 

Satisfeita 

Fonte: Schiffrnan e Kanuk (1996:, p. 94) 

A motivação impele a pessoa à ação, porém sua conduta é determinada por meio 
de sua percepção da situação, ou seja, de sua interação com o meio externo. Durante 
este processo, o consumidor aprende e utiliza sua memória sobre coisas já aprendidas, 
reforçando certas crenças ou atitudes. Estas últimas - crenças e atitudes - encerram o 
ciclo, modificando a percepção do consumidor para as futuras compras (Karsaklian, 
1999) 

Como dito anteriormente, o processo se inicia com a diversidade de necessidades 
dos seres humanos, sejam elas fisiológicos ou psicológicos. As pessoas experimentam 
quase as mesmas necessidades e motivos, porém os expressam de formas diferentes: 
buscam diferentes objetivos e gastam dinheiro de forma distinta. O entendimento destes 
motivos permite compreender e prever o comportamento do consumidor (Schiffman, 
1996). 

Várias correntes procuraram explicar a motivação humana, sendo que as mais 
relevantes são as Teorias: Behaviorista, Cognitivista, Psicanalítica e Humanista, com 
maior destaque na literatura para as teorias de Sigmund Freud (psicanalítica), Abraham 
Maslow (humanista) e Frederick Herzberg (humanista). Cada uma das correntes 
existentes possui uma visão bem específica sobre a motivação e suas implicações para o 
comportamento do consumidor (Kotler e Armstrong, 1999). 
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Uma pessoa está pronta para agir, quando está motivada. No entanto, sua conduta 
é influenciada por meio de sua percepção da situação. A percepção é um processo 
'tlinâmico pelo qual aquele que percebe atribui um significado aos elementos oriundos 
do meio ambiente" (Karsaklian, 1999, p.42). 

Percepção é, antes de tudo, processamento da informação com três distintos 
estados de alerta: atenção, distorção e retenção seletivas. O primeiro corresponde à 
capacidade de selecionar somente a informação que interessa. A distorção seletiva 
consiste em interpretar as informações conforme suas intenções, reforçando as idéias do 
receptor. O último dos processos é a retenção seletiva e consiste na capacidade de 
memorizar somente os fatos que interessam (Peter e Olson, 1999). 

Durante o processo de compra, as pessoas aprendem certos comportamentos. Uma 
conduta bem sucedida, então, condiciona a pessoa a buscar a repetição do ato, como 
forma de satisfação da necessidade. Deste modo, o comportamento aprendido é um 
processo pelo qual o indivíduo modifica seu modo de agir decorrente das experiências 
de compra. Ao contrário, o comportamento instintivo aparece de súbito e não requer 
treinamento (Karsaklian, 1999). 

As empresas devem utilizar a comunicação como uma ferramenta de auxílio à 
aprendizagem dos clientes. Os seguintes elementos devem estar presentes neste 
processo: motivação, sugestões, resposta e reforço (Schiffman, 1996). A motivação 
serviria como impulso inicial que, direcionado por sugestões (propagandas), originaria 
as respostas do consumidor. O consumidor, ao final do processo, verifica sua satisfação 
(produto), o que contribui (positiva ou negativamente) para o reforço do comportamento 
futuro (Peter e Olson, 1999). 

Por meio da ação e da aprendizagem, as pessoas adquirem certas crenças e 
atitudes, que influenciam o comportamento de compra. Apesar de parecidos, entretanto, 
não há que se confundir os conceitos. Kotler e Armstrong (1999, p. 176) definem as 
crenças como um 'pensamento descritivo que uma pessoa sustenta sobre algo", 
enquanto que atitude é a 'resistência às avaliações favoráveis ou não, aos sentimentos 
emocionais e às tendências de ação em relação a algum objeto ou idéia". De forma 
resumida, pode se entender as crenças como percepções declaradas e as atitudes como 
aprendizado para futuras compras. 

As crenças e atitudes de um indivíduo em relação a determinado produto ou marca 
são muito importantes na determinação do comportamento do consumidor. Esses dois 
conceitos permitem que aquele poupe tempo e energia no processo de decisão de 
compra. Assim, em caso de dúvida ou falta de tempo, por exemplo, o consumidor irá se 
deixar levar por suas crenças e/ou utilizará sua atitudes para escolher o produto (Peter e 
Olson, 1999). 
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11.3.2. o Processo de Decisão de Compra 

o processo de decisão de compra corresponde a todas as etapas enfrentadas pelo 
consumidor desde o momento que percebe a necessidade até a fase pós-compra. De 
acordo com Churchill e Peter (2000), as pessoas exercem diversos papéis em uma 
decisão de compra. Elas podem atuar como: 

• Iniciador: pessoa que, em primeiro lugar, sugere ou tem a idéia de comprar um 
produto ou serviço específico. 

• Influenciador: pessoa cujos pontos de vista ou conselhos possuem alguma influência 
na tomada de decisão de compra. 

• Decisor: pessoa que toma decisão de compra ou qualquer parte da mesma. 

• Comprador: pessoa que efetivamente faz a compra. 

• Usuário: pessoa que consome ou utiliza um produto ou serviço. 

Em algumas situações, a mesma pessoa pode atuar em todos as funções, mas esta 
nem sempre é a regra. As empresas devem compreender que o consumidor pode atuar 
em posições distintas, não sendo mais visto como a única pessoa do processo. 
Dependendo do tipo de comportamento, várias pessoas intervêm no ato de compra, 
devendo ser abandonada a noção de indivíduo-consumidor (isolado) e assumido o 
conceito de unidade de decisão de compra (conjunto) (Karsaklian, 1999). 

Segundo Kotler e Arrnstrong (1999), existem quatro tipos de comportamento de 
compra bem definidos: rotineira ou habitual, que busca a variedade, com dissonância 
reduzida e complexa. 

Cada comportamento está associado ao conceito de imagem das marcas e ao grau 
de envolvimento do consumidor com o objeto desejado, conforme pode ser observado 
na tabela 14 a seguir: 

a 
Comportamento de compra 
com dissonância reduzida 

Comportamento de compra 
busca a variedade 

Comportamento de compra 
habitual 

Fonte: Kotler e Arrnstrong (1999, p. 178). 

Churchill e Peter (2000) aplicam classificação similar, envolvendo apenas a 
tomada da decisão. Segundo o autor, esta é suficiente para explicar a diferença de 
conduta dos consumidores. Deste modo, a tomada de decisão poderia ser rotineira, 
limitada ou extensiva, sendo que o número de participantes na decisão e pessoas em 
diferentes papéis cresce com o aumento da complexidade da decisão. 
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A tomada de decisão rotineira é o tipo mais simples de comportamento e 

normalmente está associado a itens de baixo valor e freqüente reposição. O comprador 
já possui algumas atitudes que o permitem decidir mais rapidamente. Este comprador 
conhece as principais marcas disponíveis no mercado e tem preferências bem definidas. 
Assim, este tipo de decisão envolve a consideração de poucas marcas, poucos atributos 
do produto e minimização dos custos de compra (Churchill e Peter, 2000). 

A compra pode se tomar um ato mais complexo quando os compradores se vêem 
diante de uma marca desconhecida e necessitam aumentar a quantidade de informação 
sobre as alternativas de marcas. Neste processo, os compradores estão buscando uma 
decisão limitada de compra, isto é, estão dispostos a gastar algum tempo procurando 
valor, mas manterão baixos seus custos de transação (Churchill e Peter, 2000). 

O ápice de complexidade é caracterizado pelo comportamento de compra com 
decisão extensiva. Este tipo de conduta ocorre em situações em que o valor do bem 
tenha um alto peso no orçamento do consumidor (o termo econômico é alta elasticidade 
renda), o produto seja desconhecido ou a compra não seja freqüente. Nestes casos, o 
comprador necessitará fazer uma busca de informações bem detalhada e avaliar das 
alternativas, considerando os atributos dos produtos e as diferentes marcas existentes 
(Churchill e Peter, 2000). 

Engel et aUi (1995) propõem um modelo de decisão de compra analítico para 
explicar o comportamento do consumidor, composto de quatro módulos: estímulos 
mercadológicos, variáveis de influência, processamento de informação e a tomada da 
decisão propriamente dita. A integração das variáveis neste modelo é completa 
incluindo as diferenças individuais, os fatores sociais e culturais e também os elementos 
situacionais. Os estímulos mercadológicos estão representados pela estratégia de 
marketing, ou seja, na definição dos quatro P~s (Preço, Praça, Promoção e Produto) do 
mix de marketing. O processamento de informações se apóia em cinco etapas: i) 
exposição, ii) atenção, iii) compreensão, iv) aceitação e v) retenção, com a memória 
desempenhando um papel fundamental, executando a filtragem, a estocagem e a 
recuperação da informação (Karsaklian, 1999). 

A tomada da decisão, a última componente, está dividida em cinco etapas e pode 
ser observada na figura 9 a seguir: 

F" 19ura 9 P - rocesso d D "- d C e eClsao e ompra 
Reconhecimento - ProcW'a da r--- Avaliação das r--- Decisão de - Comportamento 
das Necessidades Infonnação Alternativas Compra pós-compra 

(Peter e Olson, 1999). 

Reconhecimento das necessidades é o sentimento proveniente de uma 
discrepância importante entre o estado atual e o desejado. Esta tensão é a condição 
necessária para desencadear o processo, mas não suficiente, pois dificuldades 
financeiras ou temporais podem causar impedimentos à ação. As necessidades podem 
ser impulsionadas por estímulos internos ou externos. 

Após o reconhecimento das necessidades, o ser humano inicia a Busca por 
Informações, visando solucionar seu problema - satisfazer seus desejos. A coleta de 
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dados inicia-se com a recuperação de informações contidas na memória. Este 
procedimento pode não ser suficiente para resolver a questão, sendo necessária uma 
complementação por uma pesquisa externa. 

A procura de informação está classificada em dois níveis: atenção elevada e busca 
ativa de informações. O primeiro diz respeito somente a um aumento do nível de 
atenção do consumidor para certos aspectos da informação desejada. O segundo nível 
requer ações, isto é, um comportamento orientado para a descoberta, em si, das 
informações. 

A fase da Avaliação das Alternativas ocorre após a coleta dos dados, quando as 
informações disponíveis são confrontadas com os critérios estabelecidos. As 
preferências do consumidor norteiam este processo, determinando o peso de cada 
atributo. Deste modo, o peso, a relevância ou saliência dos atributos diferirá em função 
da personalidade, da atitude e do autoconceito do consumidor. 

A Decisão de Compra representa a escolha de uma das possibilidades de compra. 
Esta decisão é conseqüência natural da etapa precedente, mas fatores situacionais 
podem interferir neste nível, conduzindo, até mesmo, a uma reconsideração do processo 
de avaliação. Após a avaliação das alternativas, o consumidor define a intenção de 
compra por determinada marca. Esta pode se alterada dependendo de três fatores: 
atitude dos outros, fatores situacionais imprevistos e risco percebido. Uma atitude, 
fortemente negativa ou positiva, de pessoas próximas ao consumidor altera sua 
percepção sobre a compra. Elementos situacionais - como atenção do vendedor, 
receptividade, apresentação - modificam a intenção do consumidor no momento crucial 
da venda. O risco presente em toda transação pode ressaltar ao cliente a necessidade de 
maiores informações. 

Uma decisão de compra é composta de cinco subdecisões, quais sejam: marca, 
vendedor, quantidade, momento e forma de pagamento. Convém observar que, em 
certas situações, o consumidor pode iniciar o processo de compra em três condições: 
totalmente planejada, parcialmente planejada e não planejada. Estas condições 
dependem das cinco subdecisões anteriores. 

A Avaliação Pós-Compra tem por objetivo a análise da adequação da solução 
escolhida em relação ao problema inicial. Esta fase pode conduzir a um busca 
complementar para reduzir eventuais dissonâncias cognitivas e exercer influência sobre 
as primeiras etapas dos processos de decisão subseqüentes. Dissonância cognitiva é o 
sentimento enfrentado pelo consumidor, após a compra, sobre sua decisão, ou seja, se 
esta foi a melhor possível. 

Neste estágio, ainda têm-se as consequencias da compra ou pós-compra. O 
consumidor irá avaliar o grau de satisfação causado pela compra e se esta diminuiu a 
tensão anterior causada pelas necessidades. De acordo com o grau de satisfação, o 
consumidor poderá confirmar suas expectativas: positivamente, confirmação simples ou 
negativamente (Schiffman e Kanuk, 1996). Particularmente, o consumidor tenta 
assegurar-se de que tomou a decisão correta, reduzindo sua dissonância cognitiva. 

O modelo apresentado sobre as fases do processo de decisão de compra é 
abrangente e genérico, podendo ser aplicado a qualquer situação de compra. 
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Relativamente ao comercIO eletrônico (via Internet), foi desenvolvido um modelo 
baseado nas tecnologias que suportam cada fase de compra. O'Keefe e McEachern 
(1998) chamaram este modelo de 'sistema de suporte à decisão do consumidor" 
(CDSS), que visa a conectar as empresas a seus existentes ou potenciais clientes, 
melhorando o suporte nas fases do processo de decisão. 

Segundo esses autores, a Internet deve deixar de ser vista como um mero 'editor 
eletrônico" e passar a ser utilizada como sistema multimídia de interface e interação, 
com acesso a banco de dados, permitindo personalização de seu conteúdo. De acordo 
com o modelo proposto, para cada fase da decisão de compra, há uma tecnologia que a 
suportará. O quadro de referência, a seguir, descreve o processo: 

Agentes e notificação de eventos 

Catálogos virtuais 
Busca interna no site 
Interação 
Links externos 
FAQ's e outros sumários 
Amostras 
Provisão de modelos de avaliação 
Indicadores de clientes existentes 
Pedido de compra 
Métodos de pagamentos 
Acerto da 

Discussões em newsgroups 
Comparações entre produtos e firmas 
Modelos genéricos 

Dinheiro eletrônico e banco virtual 
Empresas de logísticas e rastreamento 
da 

Discussões em newsgroup 

Fonte: O'Keefe e McEachem (1998, p. 73) 

O'Keefe e McEachern (1998) concluem que cada empresa deve buscar a melhor 
combinação de sistemas de suporte à decisão, baseada nos atributos de seus produtos e 
no perfil de seus consumidores. Uma questão importante a ser notada é que grande parte 
das facilidades já está desenvolvida fora da empresa e é normalmente utilizada pelos 
consumidores. 

Do mesmo modo, Haübl e Trifts (2000) recomendam o uso de ferramentas de 
auxílio à decisão de compras, em um ambiente on-line. Os autores desenvolveram um 
estudo para avaliar o grau de modificação do comportamento do consumidor, quando de 
posse de duas ferramentas: Agentes de Recomendação e Matriz de Comparação. Os 
agentes de recomendação são assistentes que permitem listar as alternativas disponíveis 
no ambiente on-line. O segundo mecanismo é interativo e auxilia o consumidor a 
realizar comparações detalhadas e específicas sobre as alternativas de consumo. 

Segundo Haübl e Trifts (2000), o uso destas ferramentas modificou a tomada de 
decisão dos consumidores, reduzindo o número de alternativas a serem revistas e 
incluindo opções não consideradas anteriormente. Conseqüentemente, a própria decisão 
foi modificada com a introdução de novas possibilidades. 
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Zellweger (1997), em outro estudo, verificou algumas diferenças existentes entre 
os comportamentos de compra tradicional e on-line. Segundo este autor, a Internet 
possui uma série de forças que modificam o comportamento de compra, alteram a 
percepção e o processo decisório do consumidor. Zellweger (1997) define este novo 
tipo de comportamento não linear como 'tomprador cognitivo" devido a sua aparente 
preocupação para reduzir a 'tliss onância cognitiva". 

o modelo adapta o processo de compra tradicional a uma estrutura dinâmica, onde 
o comprador está sempre revendo o problema. Esta possibilidade de revisão contínua só 
é possível devido ao baixo custo de recuperação da informação existente no ambiente 
virtual. Assim, durante todas as fases de uma decisão de compra, o cliente tem a 
capacidade de revisar as posições tomadas anteriormente. O modelo pode ser visto na 
figura abaixo: 

Figura 10 - Processo Dinâmico de Decisão de Compra 
,----------, ,----------, 

Comportamento 
pós-compra 

Reconhecimento 
r-------------~ ~------------~ 

do Problema 
Procura da 
Informação 

Decisão de 
Compra 

Avaliação das 
Alternativas 

Fonte: Zellweger (1997, p.l I) 

A venda em ambiente on-line representa uma grande mudança em relação às 
vendas por meio de canais tradicionais. Na web, marketing e vendas se unem e criam 
um único mercado que desafia a maneira habitual de se analisar o comportamento do 
consumidor. A partir destes desenvolvimentos, surge um comportamento do 
consumidor bastante diferente do tradicional. O consumidor na Internet possui acesso à 
informação e ferramentas de comparação e auxílio, que fazem aumentar seu poder na 
hora de decidir. Por outro lado, em um meio de venda eletrônico, as empresas estão 
habilitadas para conhecer, ainda mais, o cliente. Estas duas forças estão competindo no 
mercado virtual, influenciando, sem dúvida, o processo de decisão de compra. Cabe a 
cada uma das partes, empresa ou consumidor, utilizar as ferramentas oferecidas pela 
web da melhor maneira possível. 
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11.3.3. Características Pessoais e Demográficas dos 
Consumidores na Internet 

Como já explicado, um dos componentes determinantes do sucesso ou fracasso 
dos empreendimentos de comercIO eletrônico na verdade, de qualquer 
empreendimento - é a compreensão do perfil do consumidor. Muito embora, alguns 
aspectos do Comércio Eletrônico sejam semelhantes aos do comércio tradicional, 
existem diferenças significativas. Deste modo, a compreensão dos padrões de compra 
dos consumidores on-line é importante para o entendimento das necessidades deste 
público diferenciado. 

Indicadores Demográficos Brasileiros 

Pesquisa realizada no ano de 2000 pelo mOPE (200Ic) revela o perfil típico do 
usuário da Internet, com maior ênfase para a mensuração dos aspectos culturais, sociais 
e pessoais. Em relação a estas variáveis, os atributos pesquisados foram: sexo, renda, 
grau de instrução, ocupação, posição hierárquica, conhecimento de língua estrangeira 
(no caso em particular, o inglês), faixa etária e, finalmente, estado civil. Analisando 
estes atributos, destacaram-se os seguintes aspectos: 

• Sexo: 63% dos pesquisados são homens, o que revela o forte traço masculino na 
Internet brasileira. No entanto, esta pesquisa foi realizada no começo do ano de 
2000. Atualmente, o número de mulheres na rede está aumentando chegando 
próximo do número de homens de acordo com pesquisa mais recente revelada em 
INFOEXAME (200la). 

• Renda Familiar: 59% dos usuários de Internet estão qualificados para o consumo 
com renda mensal familiar situada entre 10 e 50 salários mínimos. 

Gráfico 14 - Renda Mensal Familiar dos Internautas 
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Fonte: IBOPE (2001d) 

• Grau de Instrução: 66% dos intemautas têm, no mínimo, segundo grau; 20% têm 
pelo menos nível superior; e 55% falam o idioma inglês. 
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Gráfico IS . Grau de Escolaridade e Domínio do Idioma Inglês 
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• Ocupação: 69% dos usuários de Internet estão estudando, enquanto 64% têm algum 
tipo de ocupação, tendo como maior participação os profissionais de informática. 
Dos usuários que trabalham, 47% são empregados, seguidos por 17% que são 
autônomos. 

Gráfico 16 . Grau de Instrução e 
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Fonte: mOPE (200Id) 

• Estado Civil e Faixa Etária: os usuários da Internet são relativamente jovens, sendo 
68% com idade entre 15 a 29 anos. Além disso, a maioria dos intemautas (75%) é 
solteira, diferindo bastante dos compradores on-line, onde casados representam 40% 
(Emst&Young, 2001). 
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Gráfico 17 . Estado Civil dos Internautas 
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Fonte: IBOPE (200Id) 

Os hábitos de consumo eletrônico também foram analisados na pesquisa. Os 
atributos analisados foram: distribuição, freqüência e valor das compras. Os atributos 
estão descritos abaixo: 

• Freqüência de Compra: revela a introdução do hábito - 54% compraram de 2 a 5 
vezes em 1999. 

• Valor da Compra: revela a crescente movimentação econOmIca da rede - 44% 
gastaram até R$ 50,00 a cada compra e 45% gastaram entre R$51 ,00 e R$200,00. 

• Distribuição das Compras: 32% fizeram alguma compra (principalmente homens), 
sendo CD (20%), livros (18%) e softwares (16%) os itens mais procurados 

Gráfico 18 Inten - d Cons mo de CDs 
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Fonte: IBOPE (200Id) 

O consumidor tende a se comportar de forma diferente na presença da Internet. 
Afinal, o aumento do poder de escolha, a redução dos custos de procura e transação e a 
capacidade de interação, alcance e abrangência, modificam a percepção que o cliente 
possui sobre o seu papel em uma transação. Entretanto, mensurar fatores psicológicos 
constitui desafio maior e mais complexo. No estudo WebShoppers - realizado pelo 
IBOPE (2001c) - foram revelados alguns motivos que estimulariam os consumidores a 
retomar à loja virtual. 
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Segundo o estudo (ffiOPE, 2001c), quanto maior a satisfação com a 'facilidade da 
compra", maior será a intenção de retomar a uma loja virtual. Assim, mesmo que 
insatisfeito com uma loja específica, o consumidor on-line já possui segurança 
suficiente para não condenar todo o comércio via Internet. No gráfico 19 a seguir, pode 
se notar que, seja qual for o nível de atendimento, há uma probabilidade mínima de 
nova compra virtual de aproximadamente 40%. 

Gráfico 19 . Probabilidade de Voltar a Comprar na Loja Versus Satisfação com a 
Facilidade de Comprar 
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Fonte: IBOPE (200Ic) 

De acordo com o mesmo estudo, a probabilidade de retomar à loja - conforme o 
gráfico 20 - é quase igual no caso de satisfação do consumidor com o preço. A 
satisfação como preço do produto ou serviço e a satisfação com a facilidade de compra 
são indicadores importantes para o cliente. Portanto, pode se inferir que estes dois 
elementos têm alta influência na percepção do consumidor, podendo inclusive alterar 
sua atitude em relação às futuras compras. 
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Gráfico 20 - Probabilidade de Voltar a Comprar na Loja Versus Satisfação com 
Preço 
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Fonte: IBOPE (200Ic) 

A percepção e as crenças do consumidor no comércio eletrônico via Internet são 
bastante diferentes dos canais tradicionais. Nesse novo meio, as prioridades em uma 
compra ou venda são distintas. Nas compras on-line, o principal motivador é a 
comodidade e conveniência, conforme explica estudo desenvolvido sobre os 
determinantes da compra pela Internet, realizado no estado do Rio Grande do Sul 
(Amaral e Nique, 2000). 

A pesquisa, desenvolvida por Amaral e Nique (2000), classifica os atributos 
determinantes (mais relevantes) da compra pela Internet segundo os próprios usuários. 
Neste estudo, o principal fator em uma transação pela Internet é a possibilidade de 
comprar a qualquer hora, seguido pelo atributo economia de tempo e a ausência de 
deslocamento físico. Os atributos que menos estimulam a compra pela Internet são o 
prazer proporcionado pelo ato, a negociação de condições de pagamento e o convívio 
social. 

Segue, na tabela 16 a seguir, os resultados da pesquisa, com a determinação dos 
atributos relevantes: 
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15,88 
15,21 
15,18 
15,17 
15,03 

,69 

Fonte: adaptado de Amaral e Nique (2000, p.8) 

Os usuários da Internet também demonstram uma grande diferença no que tange a 
estímulos para a compra. Um estudo da Jupiter Consumer Survey (2000) demonstrou 
que apenas 6% dos participantes consideram que páginas com a última tecnologia em 
gráfico estimulariam o retomo ou a compra de um visitante. De acordo com os dados 
apresentados a seguir, os consumidores teriam maior propensão à compra, no caso da 
presença de bons mecanismos de procura, de rastreamento de pedido, de informação 
sobre a disponibilidade de inventário e da demonstração do valor total, incluindo 
impostos, descontos e custos de transporte. Conforme se pode verificar no gráfico 21, a 
estrutura do sUe contribui, em grande parte, para a manutenção do cliente. 
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Gráfico 21- Principais Atributos na Implementação de um Website 
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Fonte: Forrester Research (2000) 

Outra pesquisa, desta vez da Emst& Y oung (2000), destaca as principais 
tendências em compras on-line. Abaixo, seguem os principais pontos a serem 
destacados: 

• Aumento do número de pessoas comprando on-line. Aproximadamente 2/3 terços 
dos consumidores entrevistados realizaram alguma compra on-line nos últimos 12 
meses. No Brasil, a média foi de 9 compras no ano de 2000, sendo que o 
consumidor típico brasileiro possui 34 anos, com renda de US$ 40,000 anuais, 
sendo % homens e 40% do total casados. Além disso, o nível de escolaridade é, 
ainda, extremamente alto (67% com mais de 4 anos de estudo no nível superior), 
comparativamente ao mercado das lojas tradicionais. 

• Os consumidores estão realizando mais compras on-line e aumentando seus gastos 
por compra. Estas cresceram 97% para a maioria dos participantes. No Brasil, 79% 
dos consumidores afirmam ter aumentado substancialmente o número de compras 
realizadas. No entanto, nessa pesquisa o Brasil ocupa a penúltima posição em 
termos de gastos na Internet, com apenas US$ 493 por ano, contra US$ 896 do 
Estados Unidos. Não obstante, 98% dos atuais compradores on-line estão dispostos 
a comprar novamente e 80% dos não compradores pretendem utilizar este canal nos 
próximos 12 meses. 

• Os itens de compras mais procurados foram livros, CD e equipamentos de 
computador, mas os consumidores iniciam um movimento para novas categorias. 
No Brasil, a categoria CD ficou na frente de livros, diferentemente da maioria dos 
outros países. 

• As marcas que atuam em vários canais, tanto físico como virtual, estão começando a 
se tomar favoritas, devido ao potencial de sinergia entre canais on-line e off-line. 
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• Compras on-line estão começando a afetar o tráfego das lojas físicas. A maioria dos 
consumidores está aumentando o número de compras em lojas virtuais em 
detrimento às físicas. Enquanto isto, 65% dos brasileiros que compraram on-line já 
estão reduzindo suas transações em lojas tradicionais. 

• Conforme a compra on-line vai se tornando mais aceita, o perfil dos consumidores 
vai se aproximando do consumidor típico. No entanto, apesar do crescimento deste 
novo canal, ainda se encontra em fase embrionária o desenvolvimento de estratégias 
de multi-canal. 

• Um dos grandes desafios neste novo canal é atender às expectativas dos clientes. 
Grande parte dos varejistas on-line não está conseguindo solucionar este problema. 
A maioria dos consumidores espera encontrar menores preços e catálogos de ofertas 
maiores e customizadas, sendo que a maior preocupação destes refere-se aos custos 
de entrega. 

A Relação com a Confiança 

A maioria das pessoas está acostumada a comprar em lojas físicas. Este tipo de 
transação possui riscos, porém o processo é confiável e bem conhecido pelo 
consumidor. O mesmo não pode ser dito das compras on-line. Apesar dos esforços para 
garantir a segurança do cliente, o risco 'percebido' ainda é grande. Assim, mesmo sendo 
o risco real próximo do risco existente em uma compra tradicional, o que conta para o 
cliente é o risco 'percebido' (Hoffman, Novak e Peralta, 2000). 

Em uma transação real há a experiência social que permite, tanto para vendedor, 
como para comprador, verificar fisicamente seu parceiro comercial. Em uma transação 
via website, esta experiência é um pouco mais complicada. O problema, para ultrapassar 
esta barreira de confiança, está em construir um website que transmita este sentimento 
de confiança (ou pelo menos tente). Isto não é fácil e nem sempre possível, mas é o 
fundamental. Na maioria dos casos, são necessários esforços adicionais para obter este 
tipo de relacionamento com o consumidor. 

Hoffman, Novak e Peralta (2000), em um estudo sobre confiança do consumidor 
on-line, demonstram que a maioria dos esforços de B2C ainda enfrenta o desafio da 
construção da confiança com o consumidor. Neste estudo, a falta de confiança é oriunda 
da falta de controle sobre o acesso de terceiros à informação pessoal. Esta falta de 
controle seria fruto de duas dimensões: controle ambiental e controle do uso secundário 
da informação. O primeiro diz respeito aos aspectos que transmitem segurança quando 
da realização da compra on-line. O segundo é refletido pela percepção do consumidor 
sobre o uso que as empresas farão com as informações pessoais coletadas. Somente 
12% dos pesquisados acreditam que a empresas virtuais possuem direito para 
comercializar a informação recebida no momento da compra. Este dado é contrastante 
com a informação de que 40% dos leitores de revistas acreditam que a empresa possui 
este direito. Resumindo, algumas práticas comerciais do mundo real devem ser evitadas 
no mundo virtual. 

A empresa de consultoria WatchFire (2001) - especializada em segurança e 
privacidade - lista os benefícios de se possuir uma organização orientada neste assunto: 
ganho de vantagem competitiva, por meio da criação de confiança com o consumidor, 
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redução do risco de não atendimento de acordo com a legislação, melhoria do 
relacionamento com parceiros para troca de informações e projeção da imagem para o 
mercado, como uma empresa preocupada com segurança. Os riscos atuais podem ser 
resumidos na figura 11 a seguir: 

Figura 11 • Administrando Riscos de Privacidade 

Formulários PáginasWeb Uso de 
Online Inseguras Cookies 

DOn.m lo~e idonnltion leakage digital,., Iveilhnce 

Ligações Coleta de Informação 
Online com Dados, Uso e Coletada pelo 
TEl"ceiros Distribuição WebSite 

tndisclosed information Sensitive i ~omr8.ti(Xl 

Submissão de 
Formulários não 

Uso deWeb 
Relacionados a Politica 

Dados Onhne 
de Privacidade 

Beacoo 

Infonnation spiUage iriOnTla.uc:n leakage \.Il8.thori:z:ed useI tucking 

Fonte: WatchFire (2000, p.8). 

Em pesquisa realizada pela e-Bits (2001), a privacidade é vista como fator muito 
relevante pelos pesquisados: 54% temem que terceiros não autorizados tenham acesso a 
seus dados pessoais e 75% que seus dados bancários sejam manipulados por pessoas 
erradas (eBits, 2001). No entanto, a maioria não deixa de realizar suas atividades na 
rede devido a problemas de privacidade, conforme mostra o gráfico 22 a seguir: 

52% 

Gráfico 22 • Preocupações com Privacidade na Internet 
11 % .Eu não utilizo a Internet pra atividades 

que coloquem em risco minha privacidade 

.Eu utilizo a Internet para algumas 
atividades ainda que isso coloque minha 
privacidade em risco 

33% .Eu tenho receio, mas ainda assim não 
deixo de fazer atividades que gostaria. 
mesmo que venha a colocar em risco a 
minha privacidade 

Não tenho qualquer preocupação 

Fonte: eBits (2001) 

Os consumidores on-line não se sentem confiantes em nenhum dos tipos de 
regulamentação existentes: 57% não se sentem nem muito nem pouco protegidos pelo 
código de defesa do consumidor, e 41 % pelas Leis de Proteção de Dados (eBits, 2001). 

Neste quesito, os bancos foram considerados os mais seguros do mercado virtual, 
com 47% dos pesquisados indicando essas instituições como as mais confiáveis na 
proteção dos interesses pessoais de privacidade. As respostas dos entrevistados indicam 
que o consumidor on-line brasileiro procura ser cuidadoso: 69% garantem que lêem as 
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cláusulas de privacidade dos sUes e 62% já deixaram de fornecer dados pessoais após 
essa leitura (eBits, 2001). 

A marca é vista como um dos fatores mais influentes na confiabilidade de um 
website (74,3%). O segundo fator mais influente é a presença de selos de certificação, 
emitidos por terceiros (54,2%). No tocante à segurança, 95,2% citaram as senhas como 
a principal aliada na Internet. As políticas de segurança ficaram com 74,6% (eBits, 
2001). Estes detalhes podem ser vistos no gráfico 23 a seguir: 

Gráfico 23 • Principais Fatores para Determinação da Confiabilidade de um 
Website 

A marca de empresa 

Selos de certificação emitidos por terceiros 

Procuro obter de terceiros 

Os produtos ou serviços que o website 
oferece 
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Quem são os clientes do webite 

Outros 
+----+----~--~--~----+----+----~--~ 
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Fonte: eBits (2001) 

O nome da empresa é, tanto no Brasil como na Europa, um dos fatores que mais 
desperta confiança nos e-consumidores, no momento de informar seus dados pessoais 
em um website da Internet. 74% dos e-consumidores brasileiros procuram saber, antes, 
quem mantém o sUe para, somente depois, preencher solicitações que envolvam 
informações pessoais. A tabela 17 demonstra a disposição dos consumidores on-line em 
fornecer certas informações: 

37% 19% 

44% 33% 

39% 39% 

43% 35% 
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39% 

24% 

32% 

34% 

33% 

54% 

Fonte: eBits (2001) 

Em todo o mundo, a Internet é um ambiente ainda desconhecido para muitas 
pessoas, que não se sentem confortáveis na hora de digitar seus dados pessoais ou 
realizar transações que possam colocá-las em situações de risco. Os consumidores 
brasileiros estão experimentando a rotina virtual e quando se sentem seguros, não 
temem dizer quem são. Proporcionar esta segurança é o desafio de quem está atuando 
na Internet hoje. 

A Relação com o Tempo 

Os Intemautas valorizam seu tempo. Diferentemente da mídia impressa, os 
Intemautas raramente lêem todo o conteúdo existente em uma página. Na verdade, eles 
preferem apenas observar as palavras mais importantes existentes na tela. Morkes e 
Nielsen (Nielsen, 1999) desenvolveram estudo neste sentido, verificando que 79% dos 
usuários somente realizavam uma visão periférica do sUe, enquanto apenas 16% liam 
palavra por palavra. Neste estudo, eles perceberam que os usuários dão muito valor à 
credibilidade e possuem um perfil extremamente ansioso. 

Heimbach (apud Mouty, 2001) realizou pesquisa onde foram identificados quatro 
tipos de usuários. A escala variava de impacientes (divididos em duas categorias: 
matérias sérias e lazer), leitores casuais e os pesquisadores. Enquanto o primeiro 
dispensava 17 segundos para cada página, o último gastava o dobro do tempo. O 
resultado, surpreendente, é que, mesmo para usuários 'pacientes", a atenção deste não 
ultrapassa 40 segundos. Em outras palavras, a atenção do visitante na Web é muito curta 
e não se pode menosprezar o tempo do usuário. 
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11.3.4. Modelos de Consumidor On-fine 

Uma das barreiras enfrentadas pelo comércio eletrônico via Internet é que, 
embora um website receba milhares de visitantes, somente 3% a 5% destes compram 
realmente algum produto ou serviço, ou seja, possuem uma taxa de conversã06 menor 
ou igual a 5% - veja gráfico 24 abaixo. Obviamente, o grande caminho seria descobrir 
como transformar os restantes 95% a 97% dos visitantes em compradores. 

Gráfico 24 - Taxa de Conversão de Vistiantes em Clientes 
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Fonte: InternetWeek (2001). 

Apesar dos esforços feitos pelas empresas no design de seus sUes e no aumento do 
conforto dos consumidores com o canal on-line, há ainda muito a ser feito, visto que 
64% do 'tarrinhos de compra" on-line ainda são abandonados (eMarketers, 1999). A 
questão não é apenas distribuir descontos ou realizar promoções on-line para capturar os 
visitantes. Os intemautas navegam na Internet com diversos motivos e objetivos. 
Assim, é fundamental entender as diferenças entre estes visitantes, para compreender 
melhor esta taxa de conversão de vendas. 

6 Taxas de Conversão é a uma métrica utilizada no comércio eletrônico (também chamada de e-metrics) para 
mensurar a capacidade do website em transformar visitantes em clientes. Ela é medida por: número de clientes I 
número de visitantes (NETGENESIS, 200). 
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Classificando Consumidores On-line 

Para melhor entender a conversão de visitantes (prospects) em clientes, é útil 
revisar a literatura existente sobre o assunto. Os primeiros estudos sobre este tópico 
versaram sobre o comportamento relacionado aos hábitos de procura dos consumidores 
on-line. Janiszewski (Moe e Fader, 2000) identificou dois tipos de comportamentos 
antagônicos: procura direcionada por objetivos e procura exploratória. A primeira 
refere-se às visitas nas quais os consumidores têm a intenção de comprar algo 
específico. A segunda, por sua vez, está ligada às visitas nas quais o consumidor não 
possui uma direção específica e está fortemente direcionado por estímulos (Janiszewski 
apud Moe e Fader, 2000). 

Turban et aUi (2000), com base nos desenvolvimento de marketing para 
comportamento do consumidor, classificaram a experiência de consumidor em um 
continuum entre hedonística (exploratória) ou utilitária (orientada por objetivo). A 
compra hedonística é aquela feita pelo prazer de comprar - a compra pelo ato de 
comprar - enquanto a utilitária é baseada apenas em aspectos racionais. Esta 
classificação concorda com a proposta por Janiszewski (op. cit.). 

Hedoni sti ca Utilitária 
..................................................................................................................................... 

Moe e Fader (2000) observaram que, apesar da validade das classificações acima, 
estes argumentos ainda eram insuficientes para determinar se a compra iria ser feita ou 
não. Segundo estes autores, mesmo aquelas visitas que não são convertidas em vendas 
geram informações valiosas pois, algumas vezes, são necessárias quatro ou mais visitas 
para que o consumidor se sinta confortável para efetivar a compra. 

Estes autores, com base na classificação de Janiszewski, identificaram quatro 
tipos principais de visitas de compras on-line, conforme descrito na tabela abaixo: 

Fonte: Baseado em Moe e Fader (2000) 

• Visitas de Compras Diretas: são direcionadas basicamente por procura direta ,com o 
objetivo de compra imediata. 

• Visitas de Procura e Deliberação: em algumas situações, mesmo com a compra 
planejada, esta não é realizada. Esses visitantes estão buscando adquirir mais 
informação sobre o produto ou serviço, além das condições de compra, para 
sustentar sua escolha racional. 

• Visitas de Navegação Hedonista: algumas visitas não possuem planejamento prévio 
de compra. Esses visitantes são direcionados por estímulos, resultando em compras 
por impulsos, dependendo da natureza do estímulo encontrado. 
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• Visitas de Construção de Conhecimento: em algumas situações, a procura é 
exploratória, com a motivação de aumentar o conhecimento sobre determinado 
produto ou serviço. Este conhecimento pode ser útil para futuras compras, mas o 
visitante não tem, no momento, nenhuma intenção de compra. A aquisição de 
conhecimento afetará a comportamento de compra futuro. 

Moe e Fader (2001) desenvolveram um modelo que permite analisar os dados de 
visitas e compras para um determinado consumidor e realizar previsões em tempo real 
sobre a probabilidade da visita se transformar em compra ou não. De acordo com o 
perfil identificado do consumidor, uma estratégia do website é providenciada visando a 
melhorar os objetivos da visita. No entanto, deve levar ainda algum tempo, para que um 
modelo como este fique integrado totalmente com o comércio eletrônico virtual. 

Outro estudo que corrobora a análise de Moe e Fader (2000) é a pesquisa 
realizada por Wolfinbarger e Gilly (2001). Nesta investigação, os autores identificam 
dois tipos de comportamento dos consumidores on-line: orientados por objetivos e por 
experiências. O primeiro tipo realiza compras para adquirir produtos ou serviços, 
enquanto o segundo tipo aprecia a experiência de comprar. 

Na análise realizada por Wolfinbarger e Gilly (2001), são identificados atributos 
que facilitam o comportamento orientado por objetivos, como, por exemplo: 
acessibilidade, conveniência, seleção, disponibilidade da informação e outros. Neste 
tipo de comportamento, algumas características são desejadas durante a compra: 
liberdade de escolha, controle do ambiente, comprometimento com o objetivo e 
ausência de fatores emocionais. 

Consumidores orientados por expenencias são minoria no ambiente on-line, 
conforme afirma Moe e Fader (2000). No entanto, há evidência de que alguns clientes 
apreciam alguns aspectos deste comportamento. Do mesmo modo, existem alguns 
atributos no design do site que facilitam este tipo de comportamento, tais como: 
envolvimento com a classe do produto, sociabilidade, surpresa e sentimento de 'taça de 
promoções". O comportamento orientado por experiência espera obter no processo de 
compra diversão e um maior comprometimento com a experiência de compra, do que 
com a compra em si (Wolfinbarger e Gilly, 2001). 

Turban et alli (2000) afirmam, por outro lado, que os consumidores podem, ainda, 
ser classificados em três tipos, relacionados ao seu perfil para realizar a compra: 
impulsivos, pacientes e analíticos. Os impulsivos são aqueles que, diante de alguns 
estímulos de marketing, realizam as compras imediatamente. Por outro lado, os 
pacientes levam mais tempo que o normal para efetivar a transação. O consumidor 
analítico, por sua vez, avalia as oportunidades de forma racional para a tomada de 
decisão. 

Um estudo conduzido pela McKinskey e Media Metrix (2000) buscou definir 
como os consumidores estão segmentados, baseando-se nas características de 
objetividade na navegação, procura por ofertas e procura por conteúdo. A pesquisa 
identificou seis segmentos possíveis e contínuos de consumidores na Internet: 

• Objetividade da Navegação: Simplificadores X Surfistas. Enquanto os I 
simplificadores tendem a ser objetivos na busca de informação, os surfistas se ) 
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deixam levar pelos links existentes, indo de uma página a outra sem um objetivo 
específico aparente. 

• Analisando a Procura de Ofertas: Conectores X Negociadores. Os conectores são 
aqueles que utilizam a Internet como fonte de opções de ofertas, enquanto os 
negociadores a utilizam como ferramenta de negociação, regateando preços e 
condições. 

• Buscando informações: Leitores de Economia X Leitores de Entretenimento. Os 
leitores de economia são aqueles que necessitam da informação atualizada e 
sumariada. Por outro lado, os leitores de entretenimento preferem a informação com 
qualidade e com a profundidade necessária. 

Na realidade, na maior parte dos casos, os intemautas estão enquadrados em um 
meio termo dentro destas categorias. Assim, um mesmo usuário da Internet em algumas 
situações se comportaria como um surfista e em outras como um simplificador (Moe e 
Fader, 2001). A validade dos estudos apresentados estaria em sumariar os diversos 
comportamentos em apenas três segmentos, totalizando apenas seis opções de 
comportamento. 

Estilos de Vida 

Bellman, Lohse e Johnson (1999) realizaram um estudo com mais de 10.000 
usuários da Internet para relacionar o comportamento de compra e suas atitudes com o 
estilo de vida. O objetivo era identificar quais seriam as características predominantes 
dos intemautas compradores, ou seja, quais elementos permitem medir a predisposição 
para a compra. 

O estudo utilizou uma amostra para determinar as características que identificam o 
comprador on-line. Deste modo, quanto mais próximo o perfil do intemauta das 
características descritas no gráfico 25 a seguir, maior a probabilidade de compra. 

Gráfico 25 - Indicadores de Compra em Ordem de Influência 
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Fonte: Bellman, Lohse e Johnson (1999) 
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Ainda segundo aqueles autores, os indicadores demográficos não têm nenhuma 
influência sobre o comportamento de compra dos consumidores on-line. Na verdade, 
estes indicadores somente aumentam a probabilidade de um determinado indivíduo estar 
on-line. Uma vez dentro da Internet, o maior indicador para a tendência à compra é a 
procura por informação sobre produtos e o tempo de uso da Internet. Os autores 
observam que os maiores compradores da Internet possuem um estilo de vida muito 
parecido, denominado de "wired style"(Bellman, Lohse e Johnson, 1999). 

Não liVired liVired 
..................................................................................................................................... 

Kim, Cho e Rao (2000) realizaram estudo semelhante a respeito da influência dos 
estilos de vida no comportamento de compra na Internet, expandindo o escopo, 
relacionando o risco e o benefício percebido. O estudo foi baseado em dois conceitos, 
sendo que o primeiro diz respeito aos estilos de vida dos consumidores on-line. Os 
autores identificaram os seguintes estilos de vida: consumidor orientado por preço, 
orientado por tempo e orientado pela Internet (o conceito é próximo ao 'wired style" 
proposto por Bellman). 

A segunda premissa está relacionada com a escolha do consumidor. Segundo esta 
pesquisa, o comportamento do consumidor dependerá de como o risco e o benefício são 
avaliados. Pode-se ver o modelo proposto, com base na figura 12 abaixo: 

Figura 12 - Estilo de Vida dos Consumidores e Comportamento de Compra 

Estilo orientado por 
Preço 

Estilo orientado 
pela Internet 

Beneficio 
Percebido 

Comportamento de 
Compra 

Fonte: Kim, Cho e Rao (2000, p. 690) 

O estudo conclui que consumidores com estilo orientado pela Internet percebem 
maiores benefícios e menores riscos em uma compra on-line. Além disso, consumidores 
que são mais orientados por tempo também perceberão maiores benefícios em comprar 
bens e serviços on-line. 

De forma semelhante, Ho e Wu (1999) desenvolveram um instrumento para a 
medição da satisfação dos consumidores on-line. Segundo o estudo conduzido, os 
antecedentes da satisfação do consumidor dependiam de cinco fatores: i) suporte 
logístico, ii) características tecnológicas, iii) características da informação, iv) 
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apresentação do website e v) características do produto. O modelo pode ser observado 
na figura 13: 

Figura 13 - Antecedentes da Satisfação do Consumidores On-line 
Suporte 
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Característic as 
Tecn01 ógícas 
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Fonte: Ho e Wu (1999. p.4) 

O estudo (Ho e Wu, 1999) foi baseado em amostra contendo uma centena de 
estudantes na Tailândia e revelou que a satisfação dos consumidores é explicada por 
esses cinco fatores. No entanto, a apresentação do website foi considerada fator 
determinante, visto que esta modifica cada um dos outros elementos. Assim, por 
exemplo, de nada adianta existir um suporte logístico perfeito sem uma apresentação e 
entrega de informação adequada. A grande força da apresentação da página virtual é 
uma nova característica típica do ambiente on-line, quase não existente nos ambientes 
tradicionais. 
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11.4. Modelos de Avaliação de Websites 

11.4.1. Conceito de Modelos 

Um modelo, conceitualmente, pode ser caracterizado como uma representação 
teórica da realidade que se deseja verificar (Balassiano, 2000). A construção do modelo 
é o núcleo do processo de tomada de decisão. Os modelos descrevem a essência de um 
problema, isto é, a relação abstrata entre as variáveis das circunstâncias da vida real. A 
sua força reside em exprimir, de uma forma simplificada, estas variáveis, de modo a 
permitir ao tomador de decisões estudar as relações subjacentes em separado. O 
problema reconstruído é, então, usado para análise e teste dos resultados alternativos. 

Os modelos mais comumente utilizados para representar situações reais estão 
agrupados abaixo (Monks, 1999): 

• Verbal (palavras e descrições); 

• Físico (escala modificada); 

• Esquemático (diagramas e gráficos); 

• Matemático (equações e números). 

A construção de um modelo é importante para destacar as complexidades e 
incertezas em um problema, permitindo o acompanhamento da tomada de decisão 
dentro de uma estrutura lógica e passível de uma análise abrangente. O modelo 
evidencia as alternativas e os efeitos previstos, indica os dados relevantes da análise e 
leva a conclusões informativas (Monks, 1999). 

Os modelos matemáticos são os mais abstratos - e, em geral, os mais úteis. Eles 
podem descrever um problema de forma resumida, são prontamente computadorizados 
e facilmente manipulados para testar os diversos resultados comparativamente aos 
outros modelos. 

A escolha de um modelo depende das características de decisão (isto é, 
significância, tempo, custo e complexidade). As decisões são mais complexas quando os 
dados que descrevem as variáveis são incompletos ou incertos, e podem ser tomadas sob 
condições de (Wagner, 1986): 

• Certeza. Todos os dados sobre variáveis de decisão e resultados são conhecidos (ou 
admitidos). Como exemplos: Álgebra (Ponto de Equilíbrio, Benefício/Custo), 
Cálculo, Programação Matemática (Linear, Não - Linear, Inteira, Dinâmica, CPM 
etc.). 

• Risco. Os dados sobre as variáveis de decisão ou os resultados são probabilísticos. 
Os dados objetivos (amostras grandes) fornecem maior precisão que os subjetivos. 
Como exemplos: Análises estatísticas (Probabilidades objetivas e subjetivas, 
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Estimativa e teste de hipóteses, Estatística Bayesiana, Teoria da Decisão), Teoria 
das Filas, Simulação, Métodos Heurísticos, Técnicas de Análise de Rede (Árvores 
de Decisão, PERT), Teoria da Utilidade. 

• Incerteza. Nenhum dado se acha disponível para avaliar a possibilidade de 
resultados alternativos. Como exemplos: Teoria dos Jogos, Cara e Coroa e Feeling. 

Um importante tipo de modelo foi amplamente utilizado neste trabalho - o 
modelo heurístico. De acordo com a definição de Winter (1998) a seguir, o modelo 
heurístico: 

':.. corresponde a um grau da definição do problema que ocupa 
uma posição intermediária no continuum compreendido entre 
uma longa e indiscriminada lista de objetos que podem ser 
importantes, numa extremidade e um modelo teórico de controle 
do problema plenamente formulado na outra extremidade. 
Dentro de um modelo heurístico, há espaço para uma larga faixa 
de formulações mais específicas do problema - mas há também 
estrutura suficiente para orientar e focalizar a discussão. Por 
outro lado, a rica variedade de diferentes modelos heurísticos 
poderá representar abordagens plausíveis para um dado 
problema" Winter (1998, p. 263). 

Neste tipo de modelo, a pesquisa possui certa liberdade de verificação das 
hipóteses, porém dentro de possibilidades suportadas teoricamente. No caso em questão, 
os resultados estatísticos provenientes da análise da coleta de dados irão demonstrar a 
validade de cada uma das hipóteses, refutando-as ou confirmando-as. A criação de um 
modelo suportado teoricamente e comprovado empiricamente seria o resultado final da 
pesquisa sobre o comércio eletrônico varejista de CDs. 
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11.4.2. A Experiência do Consumidor 

o termo experiência do usuári07 é utilizado de forma tão abrangente que se toma 
difícil encontrar uma definição precisa para a expressão. A experiência do usuário 
refere-se a tudo o que uma pessoa faz, pensa e sente, quando está operando ou 
trabalhando com um sistema, produto ou serviço. Recentemente, optou-se por empregar 
o termo experiência do consumidor, quando se faz referência ao indivíduo atuando 
somente como comprador. 

o termo experiência do consumidor não é novo, porém a sua utilização em 
projetos de websites, visando a aumentar as vendas, é matéria recente. Na busca de 
vantagem competitiva, algumas empresas voltaram suas atenções aos seus visitantes, 
procurando entendê-los. O objetivo, obviamente, é tomar os sites mais agradáveis para a 
compra. Para compreender este comportamento dos consumidores foi preciso integrar 
várias disciplinas, como design, interface e comportamento, obtendo um processo 
centrado no consumidor. O cliente passou, então, a ser visto como um processador de 
informações. A partir deste novo ponto de vista, todo visitante (processador de 
informações) passa a ser visto como um potencial comprador (cliente) (Karat, 2000). 

O consumidor processa a informação de forma diferente, de acordo com seu grau 
de envolvimento na compra. A Teoria do flow, de Mihaly Csikszentmihalyi, foi 
utilizada como forma de explicar a interação existente na Internet entre o usuário e o 
website (Hoffman e Novak, 1999a). Segundo estes autores, no design de páginas da 
web, ou em qualquer coisa que possua interação, o objetivo final deve ser a busca do 
estado de flow do usuário. De acordo com esta teoria, o website deve contribuir com 
seus visitantes, estimulando as ações via hipermídia, objetivando alcançar um estado 
psicológico positivo. Os usuários deveriam transcender os mecanismos de atalhos e 
navegação, focalizando apenas aquilo que procuram, sem interrupções. Neste processo, 
o usuário se 'tlesliga" da interface, respondendo apenas aos estímulos e desejos. Em 
termos de e-commerce, flow seria a passagem natural e fácil do consumidor do desejo 
para a efetivação da compra, conforme citam Hoffman e Novak (1999a) a seguir: 

'O flow tem se caracterizado como um 'estado dinâmico 
peculiar - uma sensação holística que as pessoas sentem quando 
atuam com total envolvimento'. O flow envolve a fusão de ações 
e consciência, com a concentração sendo tão intensa que resta 
pouca atenção para considerar qualquer outra coisa. A ação do 
consumidor no estado de flow é experimentada 'como um fluir 
uniforme de um momento para o outro, durante o qual ele ou ela 
está no controle de suas ações e durante o qual existe pequena 
distinção entre o indivíduo e seu ambiente, entre estímulo e 
resposta ou entre passado, presente e futuro'. O sentido de 
autoconsciência desaparece, o sentido de tempo do consumidor 
se toma distorcido e o estado mental resultante é extremamente 
gratificante." (Hoffman e Novak, 1999a, p. 4) 

7 o tenno em inglês é User Experience e abrange todas as atividades e sentimentos percebidos do usuário na 
realização de uma determinada tarefa. Consumer Experience ou Shopping Experience tem a mesma idéia do tenno 
anterior, porém o conceito restringe-se somente às atividades de compra. 
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Segundo Hoffman e Novak (2001), o estado de jlow deve atender aos seguintes 
requisitos: i) sentimento percebido de controle sobre as interações no ambiente, ii) 
enfoque da atenção na interação e iii) sentimento de satisfação cognitiva. Quando no 
estado do jlow, pensamentos e percepções irrelevantes são descartados e a atenção do 
consumidor é direcionada totalmente para interação. 

Para obter o estado de jlow, é necessário que cada elemento, função ou atributo do 
website da loja virtual seja planejado com este fim. Assim, para desenhar os processos e 
tarefas a serem desempenhados pelos futuros compradores, é fundamental entender o 
que agrega ou não valor. Para resolver este problema, Berkun (2001b) propõe a 
utilização de uma visão focada no usuário, durante todo o processo de planejamento, 
teste e implementação de um sUe, buscando reduzir a necessidade de aprendizagem do 
cliente. 

Algumas vezes, no entanto, é necessário que o consumidor tenha que aprender -
conhecer, entender - o website antes que possa começar a utilizá-lo por completo. O 
usuário deve se deslocar na curva de aprendizado, para iniciar exploração do potencial 
desta nova ferramenta. Este é um procedimento perigoso, dado o tempo necessário para 
obter tal conhecimento e a impaciência dos usuários. Para reduzir o tempo que cada 
usuário 'lê" o sUe, é necessário que a empresa 'hprenda" (conheça) o usuário. (Berkun , 
2001a). O conhecimento é o mais importante recurso disponível em uma empresa 
(Davenport e Prusak, 1998). Este conhecimento é criado pelas empresas por meio das 
informações que estas recebem dos usuários. 

Uma das razões das preferências dos consumidores pelo canal de compra on-line é 
a conveniência. Portanto, quanto mais confortável se sentir um cliente, maior será a 
propensão à compra por parte deste. Os consumidores, por exemplo, possuem total 
conforto em comprar em lojas físicas porque já conhecem o processo pelo qual vão 
passar. Do mesmo modo, segundo estudo realizado por Hoffman e Novak (2001), os 
sUes devem tirar vantagem dos processos com os quais as pessoas estejam 
familiarizadas, adicionando-se as facilidades providenciadas pela Internet. Afinal, todos 
sabem comprar, ou seja, comprar é um ato natural nos dias de hoje. 

Websites bem projetados devem utilizar elementos conhecidos para facilitar a 
compra. Conforme afirmam Hoffman e Novak (1999b), este procedimento é conhecido 
como '\Iso de metáforas de compra" e pode ser implementado para organizar o processo 
de forma óbvia e usável. Os autores propõem uma decomposição do projeto do 
empreendimento virtual em quatro partes: 1) chegada; 2) escolha; 3) verificação das 
informações e; 4) a compra propriamente dita. Esta divisão é extremamente familiar ao 
consumidor e corresponde à percepção sobre a compra contribuindo para o aumento do 
estado de jlow, pois permite que o consumidor esteja no controle do processo todo o 
tempo e aumente a sua familiaridade com a interface (Hoffman e Novak, 1999b). 

Em um estudo realizado pela WebPartner (2001), discute-se uma lista de 
elementos básicos que influenciam a experiência do consumidor em um negócio on
fine, visando a alcançar o estado de jlow descrito por Hoffman e Novak: 

• Disponibilidade: o mínimo que os clientes esperam é que o website esteja sempre 
disponível. A maioria das transações é abandonada devido à lentidão de 
carregamento da página. 
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• Usabilidade: os consumidores consideram que a dificuldade de navegação ainda é a 
primeira barreira à compra on-line. 

• Conteúdo de Significado: a única maneira de superar as expectativas dos clientes é 
pelo oferecimento de conteúdo de qualidade e atualizado freqüentemente. 

• Confiança: em um ambiente virtual, a questão da segurança e confiança toma-se 
primordial, pois nenhum cliente irá se arriscar em urna compra duvidosa. 

Segundo Karat (2000), para compreender a experiência do consumidor deve-se 
partir de três modelos: 

• Modelo Conceitual do Consumidor: representa corno o comprador pensa e reage e 
por qual motivo. 

• Modelo de Projeto: descreve o que é esperado que o consumidor faça. 

• Modelo de Programação: descreve a implementação do projeto do website. 

o modelo conceitual do consumidor é urna imagem mental que cada um forma 
subconscientemente enquanto vai interagindo com o website. As pessoas criam modelos 
mentais reunindo conjuntos de regras e padrões percebidos de urna maneira que explica 
a situação. Conforme afirma Kim (1998, p. 67) 'bs modelos mentais representam urna 
visão do mundo de urna pessoa, fornecendo o contexto segundo o qual se devem 
observar e interpretar novas situações e determinam corno a informação armazenada é 
relevante para esta situação". Portanto, modo corno o consumidor se comporta está 
relacionado com as situações anteriormente experimentadas. Entretanto, a maioria dos 
indivíduos não pode descrever seus modelos mentais, pois em muitas situações, não 
possuem nem a percepção que estes existem. Esta é exatamente a justificativa para 
tomar o processo de compras virtual o mais similar com a compra tradicional, pois mais 
fácil será a comparação mental (Karat, op. cit.). 

Para Karat (op. cit.), então, o modelo conceitual do consumidor seria baseado em 
suas expectativas e entendimentos do que as empresas oferecem em termos de funções e 
objetos. A resposta do site, ao interagir com potenciais compradores, e a determinação 
dos objetivos destes navegantes durante a interação, também são alvo do modelo 
conceitual do consumidor. No entanto, não existem duas pessoas com os mesmos 
modelos mentais, pois estes são influenciados pelas experiências, personalidade, 
percepção, atitudes e crenças. Deste modo, a única maneira de conhecer o modelo 
conceitual do consumidor é entender as capacidades, motivações e tarefas que os 
mesmos irão percorrer para conseguir a satisfação final. 

o estado de flow é caracterizado pela completa imersão do usuário no sistema 
utilizado. Neste ponto, não há mais distinção consciente entre querer fazer e fazer 
realmente. O internauta estaria totalmente adaptado à interface, sem a necessidade de 
'ÍJensar" para saber corno conseguir determinado alvo. Este é o principal objetivo de 
urna inteiface, isto é, ser eficiente o bastante para conseguir passar despercebida e 
causar satisfação. No entanto, as pessoas são diferentes em suas concepções - em seus 
modelos mentais - e, portanto, a interface deve considerar as diferenças pessoais entre 
seus visitantes. 
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11.4.3. Modelos de Avaliação de Sites 

Um artigo da Industry Standard (2000) sobre a Tower Records relatou que esta 
empresa, após ter alterado um atributo de navegação, obteve um aumento significativo 
na taxa de conversão dos visitantes de seu website. A alteração consistiu simplesmente 
em modificar o mecanismo de busca de artistas e nomes de músicas. Esta mudança foi 
resultado da percepção, por parte da empresa, das expectativas dos compradores. Os 
potenciais consumidores, ao buscar uma informação, nem sempre possuíam o nome 
exato do cantor, banda ou disco. Assim, implementou-se uma procura por nomes 
similares. A taxa de conversão de visitantes em clientes simplesmente dobrou. 

O fato descrito neste artigo da Industry Standard (2000) está no cerne desta 
pesquisa: como o design do website está relacionado ao sucesso do empreendimento. 
Alguns autores buscaram relacioná-lo à satisfação dos consumidores; outros, à 
eficiência de marketing. Seja como for, o design do website está ligado de forma 
inextrincável com o sucesso da iniciativa. A questão é entender qual a importância, 
quais os fatores críticos da apresentação de uma loja virtual e como esta afeta o negócio. 

Os modelos de avaliação de sites existentes estão diretamente relacionados à 
mensuração da qualidade da página e do comportamento do consumidor. Os autores 
procuraram adaptar teorias já existentes em marketing, comportamento do consumidor e 
qualidade para determinar os atributos importantes em um website. 

A seguir serão apresentados os modelos existentes de avaliação da interface com o 
usuário ou do design do website: 

• Modelo Baseado em Marketing; 

• Determinantes do Sucesso do Design do Website; 

• Modelo da Teoria dos Dois Fatores; 

• Modelo de Avaliação da Qualidade do Website de Kano; 

• Modelo de Avaliação da Web - WAM; 

• Modelo de Aceitação de Tecnologia na Web - TAM. 



87 

Modelo de Lohse e Spiller - Modelo Baseado em Marketing 

Lohse e Spiller ,1998 e 1999 

Lohse e Spiller foram pioneiros no estudo do efeito da interface gráfica com o 
consumidor e sua relação com o tráfego e as vendas em empreendimentos virtuais. Sua 
pesquisa procura entender como as pessoas utilizam a tecnologia em seus negócios e 
como os revendedores podem se aproveitar de tal conhecimento. Segundo os autores, o 
comércio eletrônico on-line dependerá em grande extensão da qualidade da interface e 
do modo pelo qual as pessoas interagem com computadores (Lohse e Spiller, 1998). 

A análise do relacionamento entre vendas e o projeto da interface com o usuário é 
fundamental no ambiente da Internet. Mensurar os efeitos de cada elemento de um 
website no comportamento do consumidor e no sucesso do empreendimento é o 
primeiro passo para o entendimento deste novo canal (Lohse e Spiller 1998). 

o comércio eletrônico possui muitas características semelhantes às do comércio 
tradicional. Baseado nestas características, Lindquist (apud Lohse e Spiller, 1999) 
categorizou os componentes existentes em uma loja, nos seguintes grupos: marca, 
serviço, promoção, conveniência, colocação e entrega do pedido e facilidade de 
navegação. Estes grupos foram adaptados pelos autores a empreendimentos virtuais, 
conforme abaixo: 

• Marca: os consumidores inferem informações sobre quantidade, qualidade e 
variedade de produtos a partir do nome e reputação da marca da loja tradicional. No 
entanto, no ambiente virtual, as lojas nem sempre correspondem a sua presença 
física. Além disso, há marcas que somente existem no ambiente da Internet. 

• Serviço: a qualidade da resposta e do serviço de suporte da empresa ao consumidor 
é crítica para o sucesso de um negócio. Clientes desejam cuidado contínuo, 
comunicação útil, segurança nas transações e solução de possíveis problemas 
encontrados. 

• Promoção: a utilização de promoções aumenta as vIsItas à loja e, 
conseqüentemente, as vendas. Promoções envolvem vendas, propaganda e outros 
atributos que atraiam clientes. 

• Conveniência: a disponibilidade da loja, o projeto do lay-out, a personalização das 
páginas e a organização dos atributos dos produtos contribuem para a facilidade de 
uso e aumentam a conveniência para o consumidor. 

• Colocação e entrega dos pedidos: o processo de colocação e entrega dos pedidos é 
normalmente um processo mais complicado do que o necessário. Isto leva ao 
abandono de 'carrinhos de compra" e à perda de vendas. Este processo varia de loja 
para loja, aumentando a confusão para o cliente. O processo pode ser melhorado por 
meio da interface com o usuário, ao utilizar padrões consistentes e aceitos 
uni versalmente. 
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• Facilidade de navegação: os elementos da interface gráfica com o usuário devem 
buscar a facilidade de navegação, como, por exemplo: funções de procura, mapa do 
website, índices de produtos. A organização geral do website é essencial para a 
finalização da venda. Deste modo, navegação consistente, hiperlinks completos, 
mecanismos de procura e comparação pertencem a essa categoria. 

Os autores buscaram quantificar o efeito de cada elemento da interface nas lojas 
virtuais (Lohse e Spiller 1999). Primeiramente, as lojas foram classificadas segundo um 
critério de tamanho: super lojas, lojas promocionais, lojas específicas, micro lojas e 
listas de produtos. O foco da mensuração foi nas lojas de grande porte, chamadas super 
lojas. 

As variáveis utilizadas nos estudos estão resumidas na tabela abaixo: 

do tamanho do 

15. Barra de menus consistentes 
16. Dificuldade de acessibilidade dentro da loja virtual 
17. de no uso da interface 

Fonte: Baseado em Lohse e Spiller (1999). 

A pesquisa revela certos aspectos sobre a interface dos usuários e a quantidade de 
tráfico e vendas que merecem destaque. Estes relacionamentos foram encontrados com 
base em uma regressão entre as variáveis descritas contra a quantidade de vendas e 
visitas (Lohse e Spiller, 1999). Os resultados estão resumidos abaixo: 

• Produtos adicionais na loja atraem mais tráfego. 

• A presença de F AQ está associada com um tráfego maior. 

• O fornecimento de feedback para os clientes está associado com menor tráfego e 
maiores vendas. 

• Facilidade de procura de informações de produtos possui grande impacto nas 
vendas. 

• Promoções na tela inicial produzem tanto visitas como vendas. 

As conclusões desta pesquisa são questionáveis, pois a utilização de uma 
regressão no estudo somente identifica a existência de um relacionamento entre as 
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variáveis. Assim, talvez seja exagerado falar em relação causal sem um suporte teórico. 
Em outras palavras, este tipo de relacionamento pode apenas significar um 'hcidente" 
estatístico, pois o modelo não explica as causalidades encontradas. 

Este estudo, um dos primeiros a serem realizado sobre o assunto, revela aspectos 
bem definidos na análise da reação dos consumidores aos atributos de um website. No 
entanto, as diferentes características dos consumidores não são consideradas dentro do 
modelo, tratando-os como se fossem exatamente iguais. Os dados coletados foram 
oriundos dos registros das visitas na página. Além disso, diversas lojas virtuais foram 
incluídas na pesquisa, independente das características específicas de cada mercado. 
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Determinantes do Sucesso do Design do Website 

Turban e Gehrke, 1999 

Turban e Gehrke (1999) desenvolveram um estudo para determinar os fatores de 
sucesso do design do website. Esta pesquisa foi realizada com base em uma extensa 
revisão da literatura como, por exemplo, recomendações, manuais e guias. Os elementos 
foram analisados, identificando-se as contradições e agrupando-se as semelhanças. 

O enfoque principal está na identificação da importância relativa de cada atributo 
e na criação de uma lista de recomendações para o aumento da eficiência. Segundo o 
estudo, o sucesso do comércio eletrônico de qualquer empresa, principalmente daquelas 
não conhecidas, é dependente em grande parte do design apropriado de seu website. 

Segundo estes autores, a interface pode ser a causa de maior sucesso ou fracasso 
de um empreendimento virtual. Há na literatura diversas recomendações sobre como 
deve ser realizado o projeto de uma página na Internet. Entretanto, na maioria dos 
casos, um website não pode atender a todas as recomendações ao mesmo tempo (visto 
que algumas são contraditórias). Conforme continuam os autores (op. cit.), não há 
nenhuma menção nos estudos realizados sobre a determinação da importância relativa 
de cada recomendação. A pesquisa realizada, então, procurou avaliar dois aspectos: a 
identificação dos fatores relevantes e a determinação de sua importância para o website. 

O estudo classifica os fatores determinantes do sucesso de um website em cinco 
grandes categorias. Estas categorias foram, então, submetidas a uma amostra de 
consumidores de comércio eletrônico, que avaliou a importância relativa de cada 
categoria de '1' a '5', onde '5' significa muito importante ( op. cit.). Os resultados 
combinados da pesquisa estão descritos na tabela seguinte: 

Tabela 20 - Determinantes do Sucesso de um Website 

• Mantenha gráfico simples e significativo 

• Limite o uso de animação ou uso de multimídia 

2.37 • Permita a opção 'texto somente' 

• Verifique e monitore o servidor e o roteador 

• Utilize 
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• Utilize texto claro e conciso com escrita e gramática 
apropriada para descrever o negócio 

• Forneça informação de contato em cada página 

• Utilize cores de fundo e texturas simples 

2.16 • Forneça serviços grátis e informação útil 

2.18 

• Faça atualização regular no website 

• Limite o formulário de registro e quantidade de 
informação requisitada 

• Crie uma seção de respostas à perguntas freqüentes 

• Utilize links precisos e bem definidos 

• Evite o uso de frames 

• Mantenha a navegação consistente 

• Forneça um mecanismo de procura efetivo 

• Utilize botões atalho 

• Utilize se o website 

• Teste a segurança regularmente 

1.96 • Proteja seus direitos de propriedades 

• Produza páginas de confirmação após a realização da 

• Promova seus website 

• Descubra o que deseja o cliente 

2.15 • Forneça o maior número de alternativas de pagamento 

• Pergunte por pedidos, ofereça descontos e incentivos 

• aberto com as 

Adaptado de Turban e Gehrke (1999) 

Esta pesquisa foi uma das primeiras a tentar explicar a relação entre a interface e a 
satisfação do consumidor. A pesquisa revelou, por exemplo, que o tempo de 
carregamento da página continua sendo o requisito mais importante para os intemautas. 
Os consumidores eletrônicos não querem navegar em websites confusos e sem 
conteúdo. 

Após este desenvolvimento inicial, Turban et alli (2000) modificam sua Vlsao 
original e, utilizando-se de uma proposta de Lee, propõem um modelo de satisfação do 
consumidor na Internet. Os autores buscam explicar a repetição das compras realizadas 
pelos clientes, como uma função da satisfação dos mesmos. A satisfação dos 
consumidores seria, então, resultado de quatro elementos chaves: suporte logístico, 
serviço ao cliente, atratividade do preço e características do website. O modelo pode ser 
entendido melhor na figura abaixo: 
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Figura 14 - Modelo de Satisfação do consumidor da Internet 

Autenticação 

Suporte 
Logístico 

Serviço ao 
Ciente 

Atrativi dade do 
Preço 

Lealdade à 
Marca 

Fonte: Lee Apud Turban et alli (2000, p. 83). 

Compreender o comportamento do consumidor é fundamental para se produzir 
websites que atraiam e retenham os potenciais compradores. Assim, conhecer suas 
necessidades e preferências permite que o design atenda e supere as expectativas, além 
de evitar erros que possam comprometer a imagem da empresa e seus resultados 
financeiros. 

Um dos problemas com a construção destes fatores determinantes do sucesso 
proposta por Turban e Gehrke (1999) é a falta de um embasamento teórico na análise. 
Um fundamento científico permite explicar as relações de causa e efeito em um 
fenômeno, além de evitar perda de tempo na exploração de todo o universo de 
possibilidades. Assim, Turban et aUi (2000) listam os atributos baseados na literatura e 
definem um grau de importância entre eles, suportado por seus resultados empíricos 
com a amostra. No entanto, a pesquisa não fornece subsídios que possam embasar as 
classificações encontradas. 

o segundo modelo proposto, porém, possui uma explicação detalhada justificando 
os elementos considerados no estudo de Lee (apud Turban et aUi, 2000). O modelo não 
foi testado todavia e não há dados para confirmar ou refutar as justificativas 
apresentadas. O apoio teórico foi motivo de debate de outros pesquisadores, sendo 
inclusive o ponto principal dos modelos discutidos a seguir. Todos eles estão baseados 
em premissas teóricas a serem confirmadas ou refutadas na pesquisa. 
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Modelo da Teoria dos Dois Fatores 

Zhang. Small. Dran e Barcellos. 1999 e 2000 

o modelo desenvolvido por Zhang et alli (1999) buscou definir uma base 
conceitual para avaliar a interface entre os websites e os usuários. Segundo estes 
autores, o rápido desenvolvimento e o aumento do uso da Internet - como ferramenta de 
procura de informações ou como ferramenta de comércio eletrônico - fizeram com que 
os estudos relacionados à usabilidade, tempo de carregamento e organização do 
conteúdo proliferassem. 

Poucos estudos, porém, procuraram uma base teórica sustentável para suas 
recomendações. Este estudo utiliza a Teoria dos Dois Fatores de Herzberg como um 
guia para identificar e distinguir atributos que possam ser considerados motivadores dos 
atributos que causam insatisfação (Zhang et aUi, 1999). 

Frederick Herzberg classificou os fatores que influenciavam o comportamento das 
pessoas no trabalho em duas classes: fatores higiênicos e fatores motivacionais. Os 
primeiros (higiênicos) são aqueles cujo excesso não causa motivação, porém sua 
ausência causa insatisfação. Por outro lado, a presença de fatores motivacionais 
promove a satisfação; no entanto, a sua ausência não causa insatisfação. Os fatores 
motivacionais também são conhecidos como fatores satisfacientes e fundamentam o 
estilo de gerenciamento conhecidos como empowerment (Chiavenato, 2000). 

Em sua pesquisa, Herzberg descobriu que os fatores higiênicos tinham maior 
relação com as necessidades básicas fisiológicas, de segurança e sociais. Fatores 
motivacionais, por sua vez, possuem maior relação com as necessidades de estima e 
auto-realização, direcionadas por crescimento e alcance (Crainer, 1999). 

Apesar destes atributos estarem diretamente relacionados com a pirâmide de 
Maslow (Chiavenato, 2000), a grande diferença na concepção de Herzberg é a 
percepção de que satisfação e insatisfação possuem escalas distintas. Assim, enquanto o 
primeiro acredita que as pessoas vão galgando degraus em relação a cada uma das 
necessidades, o segundo crê que as necessidades tendem a se comportar de modo a só 
causar satisfação ou só causar insatisfação (Crainer, 1999). 

Os autores desenvolveram um modelo baseado em três componentes (ver figura 
15), que contribuem ou não para a satisfação usuário com a interface: atributos 
ambientais, tarefas de procura de informação e características dos usuários. 

O primeiro componente - atributos ambientais - está dividido em dois tipos de 
elementos que podem ser vistos como higiênicos ou motivacionais. Assim, em toda 
compra existem elementos que podem causar satisfação e elementos que causariam 
instatisfação. 

O segundo elemento - a tarefa de procura de informação ou comportamento de 
procura - está, também, separado em duas estratégias próprias: os analíticos e os 
surfistas. O comportamento de procura de informação analítico é caracterizado por uma 
navegação com um objetivo bem definido. Por outro lado, os surfistas navegam a esmo, 
sem uma meta clara. 
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Finalmente, as características psicológicas do indivíduo determinam como o 
usuário irá relacionar-se com a interface, ou seja, o nível de satisfação com o a interface 
será pouco dependente dos atributos desta e mais relacionado com os desafios das 
tarefas em si mesmas. Deste modo, um usuário pode ter um perfil que exija mais 
características higiênicas ou motivadoras (Zhang et aUi, 1999). A figura 15 resume e 
demonstra o modelo proposto completo: 

Figura 15 - Componentes que Contribuem para a Satisfação do Usuário 

Amhiell1e Weh 
• Atributos Higiênicos 

• Higiênico Orientado 
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• M otivacionol Orientado 

Satisfação 
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Intenace Website 
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• Navegadores 

• Anoliticos 

Adaptado de Zhang et alli (1999, p. 2). 

Zhang et aUi (2000), em seu estudo posterior, classificaram os atributos de um 
website entre fatores higiênicos e motivadores. Esta separação foi feita utilizando-se de 
uma pesquisa amostraI. Os atributos foram agrupados conforme tabela abaixo: 

navegação propriamente dita 

Atributos relacionados ao aprendizado durante a 
visita ao website 

Atributos que tomam o website prazeroso, 
entretenimento 

Atributos relacionados à privacidade do usuário e 
à restrição dos acessos do website 

Atributos relacionados ao grau de controle do 
usuário na escolha dos caminhos da navegação 

Atributos relacionados ao apelo visual do website 

Atributos relacionados aos aspectos básicos do 
website 
Atributos relacionados à movimentação dentro do 
website 
Atributos relacionados ao arranjo da informação 
no website 

Atributos relacionados à objetividade e 
neutralidade do conteúdo da informação 

Motivacional 

Motivacional 

Higiênico 

Motivacional 

Motivacional 

Higiênico 

Higiênico 



Atributos relacionados à quantidade e ao tipo do 
conteúdo da informação 
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Adaptado de Zhang et alli (2000, pp.5-6). 

Do quadro acima é possível perceber que quatro categorias foram identificadas 
como sendo predominantemente motivacionais: descontração, respostas cognitivas, 
credibilidade e aparência. Além disso, três categorias foram consideradas 
predominantemente higiênicas: privacidade e segurança, navegação e aspectos técnicos. 
As categorias restantes não tiveram em seus atributos um padrão único, sendo 
consideradas por uns motivacionais e por outros higiênicas. 

Um dos resultados interessantes dessa pesquisa é identificar que certas 
características devem existir sempre, pois sua ausência causa insatisfação, tais como 
segurança, privacidade e boa navegação. Outras características da interface contribuem 
mormente para a satisfação, tais como descontração e aparência. Estes fatores só terão 
seu papel destacado, caso os fatores higiênicos já estejam presentes. 

Além disso, o estudo busca identificar as características psicológicas dos 
indivíduos respondentes da pesquisa. Este fato também será considerado no âmbito 
desta pesquisa, isto é, a classificação do intemauta será considerada com um dos fatores 
responsáveis pela maior ou menor propensão a compra na loja virtual. 



96 

Modelo de Avaliação da Qualidade do Website de Kano 

Zhang e Dran, 2001 

o modelo de avaliação de website proposto por Zhang e Dran (2001) é resultado 
de um estudo exploratório sobre a percepção dos usuários em relação à interface gráfica. 
Neste estudo, foi utilizado o modelo de qualidade de Kano na condução da investigação 
dos atributos de qualidade do ambiente da Internet. 

o argumento utilizado para justificar tal estudo foi o mesmo proposto nos 
modelos anteriores, isto é, a ausência de cabedal teórico para suportar o estudo do 
design de websites. Apesar da profusão de estudos focados em projetos de páginas on
Une - tanto para busca de informação, como para comércio eletrônico -, poucos são os 
estudos que identificaram os atributos que contribuem para a satisfação ou insatisfação 
do consumidor. Um dos desafios destes estudos é determinar as diferentes expectativas 
acerca da qualidade e quais fatores são mais relevantes para superá-la (Zhang e Dran, 
2001). 

o entendimento das necessidades dos consumidores e como estes se sentem em 
relação aos websites é primordial no negócio on-Une. Segundo estes autores, o sucesso 
continuado de um empreendimento virtual é proveniente de dois grupos de clientes: 
novos e repetidos. Comparando o custo de atração (novos), com o custo de retenção do 
cliente (repetidos), compreende-se que este último é fator crítico de sucesso e está 
diretamente relacionado com a satisfação daquele (Zhang e Dran, 2001). 

o modelo Kano define três níveis de expectativas dos clientes em relação à 
qualidade, que devem ser alcançadas, visando ao sucesso do negócio: nível básico, de 
performance e de excitação. O nível básico de qualidade diz respeito aos requerimentos 
mínimos aceitáveis do cliente e engloba todos os elementos que devem existir como 
premissa do negócio. Assim, sua presença não é destacada, porém sua ausência produz 
reclamações imediatas. O nível de performance refere-se às expectativas de qualidade 
que sejam conscientemente atendidas, isto é, são enumeradas racionalmente. Sua 
ausência é percebida como desvantagem ou desapontamento. Por último, a excitação 
está relacionada à carga emocional gerada pelo serviço ou produto (Zhang e Dran, 
2001). 

A classificação proposta por Kano não sugere novidade em termos de 
atendimentos das necessidades do cliente. Seu acréscimo à literatura está na introdução 
do fator tempo a estas variáveis. Deste modo, com o passar do tempo e a imitação pelos 
concorrentes, características de excitação tomam-se atributos de performance e, 
posteriormente, são considerados elementos básicos para a satisfação das necessidades. 
A figura 16 a seguir demonstra o efeito do tempo na classificação das expectativas dos 
clientes: 



Figura 16 - O Modelo Kano 
Satisfação 

Excitação ~ 

97 

Ausência-------=---------:;;..po;:--------: ... ::----- Excelência 

Tempo 

Ins atisfaç ão 

Fonte: Zhang e Dran, 2001 

Em sua concepção, os autores fizeram uma analogia entre serviços e plataforma 
on-line, clientes e usuários. A diferença consiste em não existir contato cara-a-cara (por 
enquanto) no ambiente virtual, acentuando o grau de importância do website. O modelo 
Kano fornece, na análise de empreendimentos virtuais, uma maneira simples de avaliar 
e ordenar, por importância, os atributos da interface gráfica. O elemento tempo 
reconhece, ainda, que as percepções de qualidade se modificam, após a utilização do 
produto ou serviço, isto é, admite transições na qualidade. 

A pesquisa permitiu identificar alguns atributos com tendências mais básicas em 
relação às expectativas dos usuários: previsibilidade e estabilidade da informação, 
serviços e recursos de suporte; condições ambientais adequadas e disponíveis para o 
alcance dos objetivos; tempo de resposta do website. Como características de 
performance estão a facilidade de navegação, o lay-out claro da informação e a 
informação atualizada. As características que atendem às expectativas de excitação são 
componentes multimídias, ferramentas de procura e segurança dos dados (Zhang e 
Dran,2001). 

O estudo explora também a ordenação dos atributos de qualidade de um website 
em grau de importância e sua relação com tempo. Entretanto, foi concluído que cada 
segmento de negócio atribui pesos diferentes aos elementos da interface gráfica com o 
usuário. Mesmo assim, existem certos fatores que foram considerados fundamentais por 
quase todas as áreas. Esta pesquisa, realizada por Zhang e Dran (2001), inclui o fator 
excitação como um dos elementos responsáveis pela satisfação do consumidor, o que 
será também considerado no modelo a ser apresentado, por meio da identificação do 
prazer percebido pelo usuário na compra. 
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Modelo de Avaliação da Web - Web Assessment Model 

Schubert e Selz, 1998 e 1999 

Schubert e Selz (1998) desenvolveram um modelo de medição da efetividade do 
comércio eletrônico - O Modelo de Avaliação da Web (W AM). Este possui a intenção 
de aprofundar alguns paradigmas de marketing que, combinados, representam as 
características únicas e inerentes do comércio eletrônico. O modelo considera 
indissociáveis elementos como mercado eletrônico, plataforma tecnológica e aspectos 
de marketing. O estudo baseia-se na premissa de que estes elementos não deveriam ser 
vistos isoladamente, mas em seu conjunto. 

Segundo os autores, o comércio eletrônico criou uma nova arena de competição. 
De acordo com estas novas regras e oportunidades, muitos estudos foram desenvolvidos 
para avaliar o comércio eletrônico, baseando-se porém em conceitos de mercado 
tradicional (Schubert e Selz,1998). No entanto, como foi citado por Palmer e Griffith 
(1998), o projeto de um website é muito mais que a soma de elementos de marketing e 
aspectos técnicos - ele deve considerar novos conceitos provenientes do mercado 
eletrônico. 

A idéia da avaliação de websites origina-se no estudo do perfil de compra dos 
consumidores on-line. Em princípio, o comércio eletrônico poderia ser, do ponto de 
vista tecnológico, a maior aproximação em direção a um mercado perfeito 
economicamente. Deste modo, um dos prognósticos seria que o comportamento do 
consumidor seria direcionado por um único elemento de marketing: o preço. Todavia, 
tal fato não tem se comprovado no mercado, já que nem todo consumidor parece ser um 
comprador racional e comparativo (Schubert e Selz,1999). 

O modelo de avaliação da Web foi desenvolvido com o propósito de fornecer 
informação relevante oriunda da análise da qualidade do website comercial a partir da 
perspectiva do consumidor. Do ponto de vista de mercado, isto significa que o modelo 
irá se basear em três fases da transação comercial: informação, negociação e venda 
(Schubert e Selz,1999). 

No ambiente virtual, entretanto, o grau de interação é fator primordial. O aspecto 
da comunidade se toma o elemento de ligação entre aqueles que já 
compraram/experimentaram o produto e aqueles que estão buscando informações. A 
formação de comunidades representa o grau de comunicação da infraestrutura (Schubert 
e Selz,1998). A figura 19 a seguir representa o ciclo contínuo de transações no ambiente 
virtual: 
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Figura 17 - Modelo Contínuo de Fases de Transações 

Fonte: Schubert e Selz (1998, p. 3). 

A este respeito também se pronuncia Sterne (2000), definindo os três desafios da 
produção de websites como: prover ferramentas adequadas de navegação, criar 
interatividade suficiente e pedir, com sucesso, o feedback daqueles que gastaram seu 
tempo visitando o site. Ao invés de ser usada como uma ferramenta de difusão ampla, a 
Internet pode ser mais vantajosa como um meio de comunicação multidirecional. 

o Modelo de Avaliação de Websites procura identificar os fatores de sucesso, isto 
é, os elementos que diferenciam um empreendimento eletrônico de outro, dentro do 
mesmo negócio. Dito desta maneira, esta análise mensura estrategicamente os fatores 
relevantes no negócio e a distribuição das forças entre os competidores. Os fatores 
escolhidos estão baseados na percepção dos consumidores em termos das perspectivas 
de mercado, tecnológica e de marketing. 

A perspectiva de mercado é representada pelas três fases abaixo: 

• Fase da Informação: os consumidores recolhem informações sobre produtos e 
serviços potenciais que visam a atingir uma determinada necessidade não satisfeita. 
Os consumidores estão fazendo, conscientes ou não, uma procura por fornecedores, 
preços e condições. 

• Fase da Negociação: a negociação entre fornecedores e clientes toma seu lugar 
nesta fase. A ligação entre os dois normalmente vai culminar em um contrato 
estabelecendo detalhes, tais como especificações de produto, pagamento e entrega. 

• Fase de Venda/Compra: a última fase corresponde à realização do pedido, a 
entrega do produto e os serviços pós-venda, tais como garantia, suporte, manutenção 
e outros. 

• Elementos de Interação - Comunidade: o conceito de comunidade está presente 
em todas as fases descritas e representa a comunicação entre clientes e entre estes e 
a empresa, em uma troca de interesses formando uma rede de confiança entre seus 
membros. Este tipo de relacionamento melhora o ambiente eletrônico da venda, 
promovendo mais segurança sobre as escolhas. 
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A segunda perspectiva é baseada na tecnologia e está relacionada às 
características inerentes desta nova mídia - a Internet. Os autores listam as 
características básicas que foram utilizadas para desenvolver os critérios de avaliação 
dos websites, conforme tabela abaixo: 

Tabela 22 - Características Inerentes da Mídia 

Fonte: Schubert e Selz (1999, p.3). 

A última perspectiva está relacionada à performance de marketing. A medição da 
oferta da empresa não está restrita somente ao produto ou serviço entregue. Na verdade, 
as pessoas buscam soluções integradas que possam englobar os seguintes elementos: 

• Entrega do produto ou serviço propriamente dito; 

• Ofertas complementares externas; 

• Serviços genéricos; 

• Serviços adicionais específicos para o cliente; 

• Experiência emocional para o cliente. 

A união de todos elementos, ou seja, a mensuração de cada um dos elementos de 
marketing, considerando as características inerentes da Internet, implementadas em 
cada uma das fases descritas anteriormente, representa o modelo de avaliação de 
websites. Os autores argumentam ainda que, em cada uma das fases, há maior ênfase em 
um determinado elemento de marketing e em certas características da Internet. Portanto, 
o setor de negócio também contribui para valorizar ou menosprezar certos aspectos do 
modelo. 

Este modelo foi aplicado em um estudo feito por Schubert e Dettling (2001), na 
Suíça, com diversos setores de comércio eletrônico, tais como: música, bens de 
consumo e operações bancárias. Neste estudo, foram identificadas as melhores práticas 
em cada setor e baseado nestas, uma empresa pode fazer as comparações necessárias 
para determinar seu posicionamento dentro do mercado. A análise está fundamentada 
somente na perspectiva do cliente, em um mercado B2C. Assim, em uma avaliação mais 
global, devem ser considerados outros fatores, como integração da cadeia de 
suprimentos, análise dos aspectos financeiros e de retomo do websites (Schubert e 
Dettling, 2001) 
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Modelo de Aceitação de Tecnologia na Web- Web Technology Acceptance Model 

O modelo de Aceitação de Tecnologia - em sua versão original - foi 
desenvolvido por Davis em 1989 (Heidjen, 2000b). O objetivo era explicar o uso da 
tecnologia da informação pelos usuários adotando uma relação causal baseada em: 
crenças e percepções, atitudes, intenções e comportamento. Segundo o modelo, esses 
conceitos estariam conectados por meio da 'Teoria da Ação Motivada" - criada por 
Fishbein e Ajzen (Heidjen, 2000a) - que prega que as percepções de uma pessoa 
formam suas atitudes sobre um objeto. Estas últimas, por sua vez, definiriam suas 
intenções, modificando o comportamento. 

O grande passo realizado por este autor foi utilizar este referencial teórico (sobre 
comportamento do consumidor), aplicando-o à tecnologia da informação. Seu trabalho 
consistiu em avaliar como estas variáveis prediziam o comportamento dos usuários em 
relação a um sistema. O modelo original pode ser observado na figura 18: 

Figura 18 - Modelo de Aceitação de Tecnologia 
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Fonte: Lederer et alli (2000, p. 270). 

De acordo com o esquema acima, a utilidade percebida e facilidade de uso seriam 
os fatores principais para influenciar as atitudes dos usuários de um sistema. Estas 
modificariam seu comportamento, gerando uma motivação positiva ou negativa. Este 
tipo de conduta determinaria o uso final do sistema. O modelo adota a premissa que 
todos os elementos são mensuráveis e relacionados positivamente, isto é, quanto maior a 
utilidade percebida maior será o uso do sistema e vice-versa (Heidjen, 2000b). 

A grande questão colocada neste modelo é como mensurar e definir cada uma das 
partes. A utilidade percebida, por exemplo, foi definida como a expectativa que uma 
pessoa possui sobre como um sistema particular de informação pode auxiliar sua 
performance. A facilidade de uso, por outro lado, seria o grau de esforço despendido 
pelo usuário para aprender e utilizar um sistema particular de informação (Ledered et 
aUi, 2000). No entanto, estes conceitos são subjetivos e contribuem de forma diferente 
para a aceitação do usuário dependendo da personalidade do indivíduo. 

A mesma dificuldade existe para os demais componentes do modelo em questão. 
A atitude em relação ao uso é representada pela avaliação do usuário sobre seu desejo 
de empregar a tecnologia. Esta grandeza é particularmente complicada de medir, visto 
que representa um desejo íntimo não exteriorizado ou manifestado. O comportamento 
motivado para o uso, de outro modo, seria a atitude posta em ação, isto é, a realização 
do desejo de empregar a tecnologia (Heidjen, 2000b) 

Na verdade, todas estas variáveis não podem ser medidas diretamente, mas 
somente por meio das percepções demonstradas pelos usuários. Deste modo, é 
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necessário identificar outros fatores que possam avaliar indiretamente os conceitos 
propostos originalmente. 

Venkatesh (2000), por exemplo, adaptou o modelo definindo os seguintes fatores 
na implementação de websites: i) eficácia computacional ou controle interno, ii) 
condições de facilitação ou controle externo, iii) motivação intrínseca ou prazer 
computacional, iv) emoção, v) usabilidade objetiva e vi) prazer percebido. 

Nessa pesquisa, o autor revelou que as quatro primeiras variáveis estão 
predominantemente relacionadas com a facilidade de uso, enquanto que as restantes 
estão ligadas à utilidade do sistema. Outro ponto importante é o fator tempo, isto é, a 
longo prazo, a usabilidade objetiva e o prazer percebido foram os maiores 
influenciadores da aceitação do usuário. Isto significa que o tempo modifica a 
percepção do usuário e seu nível de aceitação, tomando certos aspectos mais 
importantes no curto prazo e outros no longo prazo. 

O modelo proposto por Ledered et aUi (2000) procurou evidenciar os antecedentes 
da aceitação da tecnologia no ambiente virtual. A grande preocupação, neste caso, foi 
considerar os fatores existentes no espaço on-line, utilizando a figura de 'antecedentes", 
para entender o comportamento dos usuários, conforme apresentado na figura 19: 

Figura 19 - O Modelo TAM e Uso da Web 
Antecedentes da Utilidade -

Utilidade Percebida 

--. UsodoWeb 
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-
Uso 

Fonte: Ledered et alli (2000, p. 270). 

De acordo com Ledered et aUi (2000), os antecedentes são os fatores que indicam 
que um sujeito possui uma determinada posição. Assim, visto que a utilidade e a 
facilidade percebida são de difícil medição, estes são substituídos por seus antecedentes. 
Os antecedentes estão demonstrados na tabela abaixo: 

Tabela 23 - Antecedentes do Modelo d~e~=*~Tecnológica 

Fonte: Ledered et alli (2000, p. 274). 

Heidjen (200la), por sua vez, utilizou a idéia de Davis para explicar o número de 
retornos a websites, isto é, para predizer o tráfico existente. Segundo este autor, as 
modificações feitas resultam de avanços no original e adaptações do modelo, baseadas 
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nas características da Internet. A figura seguinte demonstra a base da pesquisa 
desenvolvida por Heidjen: 

Figura 20 - TAM Revisado - Retornos aos Websites 
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Fonte: Heidjen, 2001a. 

A contribuição de Heidjen foi incluir dentro da utilidade percebida pelo usuário, o 
apelo ao seu lado prazeroso, hedonista. Ele argumenta que o prazer existente em uma 
visita deve conduzir o sujeito ao estado de flow proposto por Hoffman e Novak. Neste 
estado, o visitante está totalmente absorvido pelo website, possuído pelo único objetivo 
de realizar sua tarefa, seja ela compra ou busca de informações. Outro ponto importante, 
está na consideração da atratividade percebida, isto é, a avaliação genérica de quão 
interessante é o lay-out da página virtual bem como da disposição das cores e do designo 

O modelo de aceitação de tecnologia vem sendo aplicado por diversos autores 
como fonte de explicação da satisfação dos clientes com um determinado website. No 
entanto, cada pesquisa foi realizada com objetivos diferentes, criando diferentes ênfase 
em cada um dos elementos. A Teoria da Ação Motivada é um dos explicativos do 
comportamento do consumidor e demonstra como as empresas podem influenciar o 
aspecto psicológico do cliente. A dificuldade de medição de elementos internos e 
subjetivos das pessoas é o maior desafio, pois estas variáveis não são normalmente 
manifestadas explicitamente. 

O modelo criado por Heidjen (200Ia) é tomado como base principal para a 
definição do modelo heurístico utilizado nesta pesquisa. A este modelo foram 
acrescentados alguns elementos para uma melhor compreensão do usuário e dos 
atributos do website. No entanto, sem dúvida, o estudo deste autor foi fundamental para 
suportar o modelo apresentado a seguir. 
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Capítulo 111. Levantamento e Consolidação de 

Dados 

111.1. Um Modelo Heurístico para Avaliação de Websites 

Conforme visto anteriormente, existem diversos modelos que buscam explicar o 
comportamento do consumidor com base nas características do website. Diante de tal 
diversidade, a pesquisa procura desenvolver um modelo heurístico de avaliação de 
websites, como forma de explicar melhor a intenção de compra do visitante. 
Relembrando Winter (1998), em um modelo heurístico, o problema está contido em um 
continuum entre a plena formulação e a total liberdade de definição dos conceitos. 
Conforme ressalta este autor, o modelo proposto, contudo, deve ter especificidade 
suficiente para orientar e focalizar a discussão. 

A determinação de um modelo para avaliação de websites está diretamente 
relacionada à discussão do capítulo anterior - Referencial Teórico. Visando a facilitar a 
compreensão, o tópico seguinte realiza uma breve revisão das informações mais 
relevantes, as quais deram ensejo à proposta deste estudo. Isto permite concatenar as 
idéias, considerando-se os benefícios e as desvantagens de cada uma das diferentes 
visões sobre este mesmo tema. 

Combinando aspectos das vanas propostas existentes, o modelo é sugerido e 
explicado, sendo informadas as premissas adotadas e as hipóteses a serem testadas. A 
proposta, em termos simples, realiza uma comparação entre as soluções descritas no 
tópico anterior (modelos de avaliação de website), as quais deverão ser contrariadas ou 
corroboradas na análise dos dados. 

111.1.1. Antecedentes do Modelo Proposto 

o estudo inicia-se pela análise do comércio eletrônico, suas definições e modelos, 
auxiliando a compreensão do ambiente que circunda a loja virtual. Deste modo, alguns 
modelos entendem o canal virtual como uma ferramenta de integração de suas funções: 
informação, distribuição e transações (Bloch, Pigneur e Segev, 1996; Angehrn, 1997). 
Nestes, sempre há um consumidor querendo adquirir uma mercadoria, um serviço ou 
apenas informação. As trocas entre empresas e consumidores estão baseadas na 
informação - providas pelo website. 

Dutta, Kwan e Segev (1997) propõem um modelo que inclui as características da 
estratégia de marketing (Preço, Praça, Promoção e Produto), além da conectividade e 
interatividade, fundamentais nesta nova mídia. As idéias deste modelo são utilizadas 
com base na maioria das propostas de avaliação de websites. 

Segundo Albertin (2001), as empresas brasileiras estão iniciando seus 
investimentos em comércio eletrônico. No entanto, seus esforços estão mais 
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concentrados na transmissão de informação, com pouca atenção às outras fases de uma 
compra/venda. O autor vai mais além e afirma que as questões de privacidade e 
segurança, sistemas de pagamento e outros aspectos legais são determinantes para uma 
maior utilização deste canal. 

O varejo eletrônico está crescendo no Brasil e as vendas de CD ocupam o 
primeiro lugar em itens mais vendidos. A relativa comoditização do produto, o baixo 
valor das compras, a pouca necessidade de presença física e a relativa simplicidade da 
mercadoria contribuem para que este se tome um dos produtos mais procurados na 
Internet. As transações neste setor estão aumentando na rede on-line, levando a pirataria 
digital a afetar o resultado das empresas do setor. 

Um dos grandes desafios neste novo canal é entender como o consumidor irá se 
comportar diante do ambiente virtual. Afinal, conforme afirmam Kotler e Armstrong 
(1999), diversos fatores (culturais, sociais, pessoais e psicológicos) influenciam o 
consumidor. Alguns autores propuseram, então, uma avaliação de websites baseada no 
processo de decisão de compra - reconhecimento das necessidades, procura da 
informação, avaliação das alternativas, decisão de compra e avaliação pós-compra. 
Outros apontaram que ferramentas existentes na rede virtual podem ser empregadas 
para auxiliar este processo (O'Keefe e McEachern, 1998; Haübl e Trifts, 2000). 

Zellweger (1997) foi um dos primeiros a estudar as diferenças entre o 
comportamento do consumidor tradicional e o virtual. Hoffman, Novak e Peralta (2000) 
enfrentaram o desafio de mensurar a relação entre a compra e confiança no website. 
Apesar da confiabilidade ser uma preocupação geral, um estudo da e-Bits (2001) indica 
que o consumidor brasileiro é mais exigente em um ambiente on-line. Ele possui maior 
preocupação com a segurança do que com a privacidade e menor paciência quando se 
trata de capturar sua atenção (Nielsen, 1999; Mouty, 2001). Afinal, conforme citado 
anteriormente, a concorrência está a apenas um clique de distância. 

O perfil do comprador da Internet é bastante distinto do comprador tradicional, 
conforme pesquisa realizada pelo mOPE (2001). Este grupo seleto possui renda 
familiar das classes A e B, grau de instrução com no mínimo o segundo grau, maioria 
formada por estudantes, jovens e solteiros e tendo realizado compras 2 a 5 vezes no ano 
com valor médio de R$ 50,00. 

A taxa de conversão de visitantes em clientes, além do objetivo com que estes 
utilizam a Internet, é assunto discutido por diversos autores. Moe e Fader (2001) 
identificaram dois comportamentos antagônicos na rede: procura exploratória e por 
objetivo. Turban et alli (2000) denominaram estes comportamentos de hedonista ou 
utilitário. Wolfinbarger e Gilly (2001) chamaram esta conduta de objetiva ou de 
experiências. Seja como for, é possível identificar dois perfis diferentes de internautas -
fato importante na avaliação dos requisitos de um website. 

Bellman, Lohse e Johnson (1999), em sua pesquisa sobre estilo de vida e perfil de 
compra, concluíram que existe um grupo de indicadores que permitem avaliar a 
predisposição de um usuário para compra on-line. Kim, Cho e Rao (2000) estenderam 
este conceito incluindo o risco e o benefício percebido na compra, como fatores 
primordiais em uma transação. 
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A tabela 24 a seguir resume estas possibilidades de acordo com cada autor: 

Bellman, Lohse e Johnson (1998) Wired / Não Wired 

Moe e Fader (2000) Objetivos / Exploratória 

Wolfinbarger e Gilly (2001) Objetivos / Experiências 

Fonte: Baseado em Bellman, Lohse e Johnson (1998), Moe e Fader (2000) e Wolfinbarger e Gil1y (2001). 

Os modelos de avaliação de websites podem ser classificados segundo a teoria 
subjacente aos mesmos. Assim, são divididos conforme mostrado a seguir: 

• Nas fases de tomada de decisão do consumidor: Modelo de Aceitação da 
Tecnologia. 

• Na estratégia de marketing: Modelo de Lohse e Spiller 

• Na teoria da motivação: Teoria dos Dois Fatores 

• Na mensuração da qualidade: Modelo Kano de Avaliação. 

• Na preparação do Website: Determinantes do Sucesso no Design do Website 

Esta pequena revisão do referencial teórico é importante como forma de destacar 
as principais idéias que foram apresentadas durante o texto. Elas servirão como suporte 
para a proposta do modelo de avaliação de website. Cada componente do modelo está 
baseado em uma parte específica do referencial teórico, garantindo, deste modo, uma 
base lógica e razoável. 
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111.1.2. Modelo Proposto 

o modelo proposto por esta pesquisa alia a característica de segurança e confiança 
- -proposto por Turban et alli (2000) - com as características apresentadas pelo modelo 
Tecnology Acceptance Model (TAM) , proposto por Heidjen (2001a). Para 
complementar o estudo, há de se considerar as características do usuário (Zhang et alli, 
2000), seu estilo de vida (Bellman, Lohse e Johnson, 1998) e seu comportamento de 
procura e compra na Internet (Wolfinbarger e Gilly, 2001 e Moe e Fader, 2000). 

o modelo está baseado em correlações existentes entre aspectos inerentes aos 
usuários/empresa e, portanto, externos ao controle da interface gráfica, com os aspectos 
existentes no design do website e, portanto, sujeitos ao controle por parte do 
empreendimento virtual. 

Estilo do usuário, orientação do comportamento do usuário e tamanho e reputação 
da loja virtual são aspectos considerados externos a interface gráfica. Por outro lado, o 
design do website influencia a percepção do consumidor em relação a quatros fatores 
importantes: utilidade, facilidade de uso, prazer e atratividade da página e confiança 
percebidos no momento da compra (aspectos internos relativos ao design do website) 

Deste modo, a união deste dois grandes elementos (aspectos internos e externos ao 
website) determinaria as atitudes do usuário em relação ao consumo virtual em uma 
determinada loja. As atitudes levariam, então, a um comportamento motivado para o 
consumo e, finalmente, a intenção de compra por parte do consumidor. O modelo é 
apresentado por meio de seus relacionamentos e as descrições das hipóteses a serem 
testadas, na figura 21 adiante: 

Figura 21- Modelo Proposto de Avaliação de Websites 
Aspectos Externos Aspectos Internos Resultados 
Usuário I Empresa Design do Website Compra 

Estilo do Usuário 

Orientação do 
Usuário 

Tamanho e 
Reputação da 

Lo'a 

Utilidade 
Percebida 

Facilidade de 
Uso Percebida 

Prazer e 
Atratividade 

Percebida 

Confiança e 
Risco Percebi do 

Atitude e 

Fonte: Baseado em Turban et alli (2000), Zhang et alli (2000) e Heidjen (2001 a). 



108 

No modelo acima, cada relacionamento representa uma hipótese a ser testada. 
Cada flecha de ligação deverá ser comprovada por meio de testes estatísticos. Apenas 
para fins didáticos, foi proposta a divisão destes relacionamentos em dois grandes 
grupos: aspectos externos e internos. As hipóteses que garantem a coerência externa do 
modelo deverão validar as características extras website. Na parte da coerência interna, 
o modelo procurará relacionar os aspectos presentes em um website com os resultados -
a compra. A variável compra será medida pela atitude e intenção do consumidor diante 
da loja virtual. 

Aspectos Externos - O Consumidor e o Ambiente 

De acordo com o tópico 'Modelos de Consumidores on-line", revisado no 
referencial teórico, os consumidores podem ser classificados com base em seus 
objetivos de navegação, sua procura de ofertas, estilos de vida etc. Seja qual for a sua 
classificação, fica claro que não existem dois consumidores iguais. Eles possuem 
desejos e necessidades únicas e se comportam de acordo com suas experiências 
anteriores de compra. 

Deste modo, identificar o estilo e a orientação do comportamento do visitante é 
fundamental para entender que fatores são mais importantes em um compra on-line. 
Negligenciar esta diferença pode acarretar erros de juízos ou análises vazias na busca do 
objetivo desta pesquisa. A dificuldade é, então, dentre as várias alternativas de modelos 
de usuários, determinar qual o mais adequado a este estudo. 

A idéia é realizar uma união entre as descobertas feitas por Bellman, Lohse e 
Johnson (1999) e a pesquisa efetuada por Moe e Fader (2000), revelando as 
características que predispõem um consumidor para a compra. Conforme atestado pelos 
primeiros autores, um estilo "wired" indica uma maior propensão para compra. Já a 
pesquisa realizada por Moe Fader classifica os clientes de acordo com sua orientação na 
visita e seu prazo para realizar a compra. A orientação do usuário demonstra o seu 
comportamento de procura e navegação na Internet.O usuário pode ser orientado por 
objetivos bem definidos ou por experiências, em uma atitude exploratória. Segundo 
Wolfinbarger e Gilly (2001), os usuários orientados por experiências (ou de 
comportamento hedonista) possuem maior propensão à compra. 

A união destes conceitos é fundamental para compreender o usuano. Este 
conceito bidimensional foi traduzido em dois constructos unidimensionais, classificando 
o usuário nesta pesquisa conforme a tabela 25 a seguir: 

Não Wired Orientado 
Fonte: Baseado em Wolfinbarger e Gilly (2001), Moe e Fader (2000) e Bellman, Lohse e Johnson (1999) 

Outro aspecto importante é a avaliação feita pelo consumidor sobre a marca e 
confiabilidade da loja virtual de venda de CD. De acordo com os estudos realizados por 
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Jarvenpaa, Tractinsky e Vitale (2000), o risco percebido está relacionado à atitude e 
intenção de compra. Conforme atestado por Hoffman e Novak (l998b), a confiança 
pode ser avaliada segundo dois fatores: o tamanho aparente da empresa (não o tamanho 
real) e sua reputação no mercado. 

Os constructos Estilo do Usuário, Orientação do Comportamento do 
consumidor/usuário e Tamanho e Reputação da loja foram medidos utilizando-se os 
mesmos indicadores utilizados nas pesquisas realizadas por Wolfinbarger e Gilly 
(2001), Moe e Fader (2000) e Bellman, Lohse e Johnson (1999). A tabela 26 a seguir 
apresenta os indicadores utilizados no questionário para as variáveis externas ao design 
do website: 

Tabela 26 - Indicadores das Variáveis Externas ao ~.,,,~.,,. 

Fonte: Baseado em Wolfinbarger e Gilly (2001), Moe e Fader (2000) e Bellman, Lohse e Johnson (1999) 

As hipóteses são apresentadas abaixo separadas por grupo: 

Estilo do Usuário (Wired): quanto mais "wired" o estilo do usuário, maior percepção 
das características do design do website: 

Hl: O Estilo do Usuário Wired está positivamente relacionado 
à utilidade percebida em um website. 

H2: O Estilo do Usuário Wired está positivamente relacionado 
à facilidade de uso percebida em um website. 

H3: O Estilo do Usuário Wired está positivamente relacionado 
ao prazer e atratividade percebidos em um website. 

H4: O Estilo do Usuário Wired está positivamente relacionado 
à confiabilidade percebida em um website (menor risco). 
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Orientação do Usuário: quanto maior a orientação do comportamento para objetividade, 
maior a percepção dos aspectos utilidade, facilidade de uso e prazer e atratividade do 
website. Por outro lado, a percepção de confiança no website será menor. 

H5: A Orientação do Usuário por objetivos está positivamente 
relacionada à utilidade percebida em um website. 

H6: A Orientação do Usuário por objetivos está positivamente 
relacionada à facilidade de uso percebida em um website. 

H7: A Orientação do Usuário por objetivos está positivamente 
relacionada ao prazer e atratividade percebidos em um website. 

H8: A Orientação do Usuário por objetivos está relacionada 
negativamente com a confiança percebida em um website 
(menor risco). 

Tamanho e Reputação da Loja: quanto maior a reputação e o tamanho da loja, maior a 
confiança percebida. 

H9: O Tamanho e a Reputação da Loja está posItIvamente 
relacionado a confiança percebido em um website (menor risco). 

Aspectos Internos - Características do Website 

A análise dos aspectos de um website de comercIO varejista de CD que 
contribuem para o seu sucesso é o principal objetivo deste estudo. A tabela 27 a seguir 
procura demonstrar as relações as variáveis restantes do modelo e seus respectivos 
indicadores: 

Tabela 27 - Indicadores das Variáveis Relativas ao 
RIII ... 

Fonte: Baseado em Turban et alli (2000), Zhang et alli (2000) e Heidjen (2001 a). 



Com base nas informações acima foram representadas as seguintes hipóteses: 

HIO: A utilidade e relevância da informação percebida estão 
relacionadas positivamente com a atitude e intenção de compra 
de CDs no website. 

H11: A facilidade de uso percebida está relacionada 
positivamente com a atitude e intenção de compra de CDs no 
website. 

H12: O prazer e atratividade percebidos estão relacionados 
positivamente com a atitude e intenção de compra de CDs no 
website. 

H 13: A confiança (e o menor risco) percebida está relacionada 
positivamente com a atitude e intenção de compra de CDs no 
website. 
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Conforme foi demonstrado, o modelo combina/inclui certas características ao 
modelo de aceitação tecnológica (T AM), facilitando o entendimento dos fatores críticos 
de sucesso da interface gráfica. No entanto, todos estes elementos devem ser testados 
com base na coleta de dados e avaliação da amostra. Somente após esta análise, será 
possível verificar se o modelo adere às opções existentes. 
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111.2. O Design da Pesquisa 

Pesquisa envolve um conjunto abrangente de qualidades e de atividades distintas, 
devendo considerar tanto aspectos teóricos quanto empíricos. Toda pesquisa social é 
teórica quando se relaciona ao seu desenvolvimento, explorando teorias ou testando 
idéias sobre como o mundo opera (dando ordem ao caos). No entanto, toda pesquisa 
também é empírica, pois está baseada em observações e medições da realidade. 
(Trochin,2001a). 

o estudo em questão pode ser considerado nomotético, pois se refere a leis que 
pertencem aos casos genéricos, contrastando com estudos idiográficos, que se atêm a 
regras aplicadas ao indivíduo. Além disso, esta pesquisa pode ser definida como 
probabilística, já que não se pode falar em certeza como um elemento alcançável - os 
resultados estarão sempre sujeitos às probabilidades (Goldenberg, 2001). Não se trata de 
um censo, mas de inferências sobre uma amostra. Assim, estas devem ser realizadas 
associadas as respectivas probabilidades (Weisberg e Bowen, 1977). 

De acordo com a definição citada por Wonnacott (1972), existem três tipos de 
questões em uma pesquisa: i) descritiva: quando o estudo é desenhado basicamente para 
descrever uma realidade aparente; ii) relacional: quando o estudo busca relações entre 
duas ou mais variáveis; iii) causal: quando o estudo é projetado para determinar se uma 
ou mais variáveis causam ou afetam uma ou mais variáveis resultado. 

Conforme o problema apresentado sugere, este estudo é de natureza causal, isto é, 
procura-se determinar quais fatores relacionam-se com o sucesso de um website, 
causando ou afetando um ou mais resultados. Uma das características deste tipo de 
estudo é a existência de uma variável que representa a aplicação de um tratamento ou a 
medição das modificações das condições do ambiente, controlando-se todo o resto. Este 
tipo de controle é conhecido como coeteris paribus e permite isolar os efeitos de uma 
alteração. No entanto, nas ciências sociais, não é possível (ou pelo menos, é muito 
difícil) manter-se as condições ideais de controle (Bunchaft et aUi, 1999). Assim, optou
se por uma ferramenta estatística de análise das variações conjuntas, a qual será 
explicada mais tarde. 

o tempo é também um importante elemento dentro do desenho da pesquisa. A 
influência do tempo irá determinar se a pesquisa é longitudinal ou seccional. Um estudo 
longitudinal é aquele que mede a mesma realidade várias vezes no tempo (as séries 
temporais e as medidas repetidas são um bom exemplo deste caso). Este estudo é dito 
seccional, pois retrata a realidade de um momento específico no tempo, ou seja, realiza 
um corte do objeto estudado. (Trochim, 2001a) 

Uma pesquisa é baseada em relacionamento de variáveis. Variáveis são entidades 
que podem assumir diferentes valores, não significando que necessitem ser numéricas 
necessariamente. Na verdade, qualquer elemento que se modifique dentro do estudo 
pode ser considerado como uma variável desde que se enquadre nesta definição. Os 
atributos de uma variável são os valores que esta pode assumir em determinada 
pesquisa. As variáveis, podem ser, ainda, independentes ou dependentes. As primeiras 
são aquelas que podem ser manipuladas, enquanto que as últimas são afetadas pelas 
primeiras (Bunchaft et aUi, 2001). 
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As variáveis podem, ainda, ser classificadas como: latentes ou manifestadas. As 
primeiras representam conceitos hipotéticos e não observados diretamente, mas que 
podem ser aproximados por medidas observáveis. As variáveis observadas diretamente 
são chamadas de manifestadas (Hair et alli, 1998). 

Relacionamento é a correspondência entre duas variáveis, representada por sua 
natureza ou padrão. Esta ligação pode ser do tipo positiva, negativa ou inexistente. A 
relação positiva entre as variáveis demonstra apenas que altos valores de uma estão 
associados a altos valores da outra. No relacionamento negativo, as variáveis estão em 
sentidos opostos (Bunchaft et alli, 1999). 

Uma hipótese descreve uma afirmativa que se faz sobre o relacionamento entre 
variáveis. Esta afirmação deve se feita de forma prática sobre o resultado esperado, 
definindo uma direção para a pesquisa. Esta é a base do modelo hipotético-dedutivo 
utilizado em estatística (Gil, 1991). As hipóteses foram apresentadas anteriormente, 
juntamente com o modelo proposto, bem como os indicadores de cada respectiva 
variável. 

Uma distinção importante em qualquer pesquisa é a caracterização dos tipos de 
dados. As variáveis são mensuradas por meio de dados, que podem ser do tipo 
qualitativo ou quantitativo. Todavia, esta classificação não é absoluta, visto que todo 
dado quantitativo é baseado em julgamento qualitativo, enquanto todo dado qualitativo 
pode ser descrito e manipulado numericamente (Goldenberg, 1999). Na pesquisa ora 
apresentada, os dados são quantitativos mensurando variáveis qualitativas. 

Outra definição importante em um projeto de pesquisa é a unidade de análise. A 
unidade de análise é a menor entidade que representa o conjunto que está sendo 
estudado (Trochim, 2001a), que, no caso em questão, são os aspectos do website. O 
método utilizado é o dedutivo, onde se procura confirmar, por meio de observações, um 
modelo genérico ou até mesmo toda uma teoria. Deste modo, o modelo de avaliação de 
websites será utilizado para mensurar a atitude e intenção de compra do consumidor em 
relação a lojas virtuais de CD. 
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111.2.1. Validade da Pesquisa 

Após a apresentação do desenho da pesquisa, é necessário verificar a validade de 
suas proposições. Por validade entenda-se como a melhor (ou mais disponível) 
aproximação da verdade para uma dada proposição, inferência ou conclusão. Medidas, 
amostras e desenhos não possuem validade, isto é, somente proposições podem ser ditas 
verdadeiras. A questão que se coloca é sobre como as medidas, amostras e desenhos de 
pesquisa determinam a validade das conclusões e a capacidade destas serem 
"ampliadas" para o restante da população. 

Trochin (2001) separa a validade em quatro grandes indagações, cada uma 
especificando uma questão metodológica distinta: validade da conclusão, validade 
interna, validade do constructo e validade externa. Ainda, segundo este autor, a 
validade seria analisada de forma cumulativa, com cada questão sendo pré-requisito 
para a próxima, conforme figura abaixo: 

Figura 22 - Cumulatividade das questões sobre Validade 

? 

Fonte: Baseado em Trochin (2001) - Validade 

A validade da conclusão diz respeito ao relacionamento entre as variáveis. 
Uma vez que se determine qual o relacionamento existente entre o design do 
website de comércio eletrônico de CDs e o seu sucesso, é necessário questionar se 
esta conclusão é válida e qual o seu grau de confiabilidade (Trochim, 2001). Para 
este fim, a pesquisa utilizará como ferramenta de análise o Modelo de Equações 
Estruturadas -SEM8

, que será detalhada e justificada adiante. 

8 SEM é o acrônimo para Structural Equation Model, ferramenta de análise estatística multi variada que permite 
identificar e estimar múltiplas equações de regressão interdependentes entre si, de forma simultânea. Estas equações 
são definidas por um modelo estrutural (Klem, 1995). 
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A validade interna questiona a causalidade da relação. Assim, mesmo que duas 
variáveis sejam relacionadas, isto não significa necessariamente que uma cause a outra. 
Esta relação deve ser suportada pela teoria proposta, detalhada durante todo o 
Referencial Teórico. 

A validade do constructo determina se as medidas escolhidas refletem aquilo que 
se pretendeu realmente mensurar. Assim, para cada componente do modelo foram 
formuladas perguntas, que permitem estimar o julgamento do usuário sobre o quesito. A 
análise de equações estruturadas também permite a determinação do modelo de 
medição. Assim, por meio desta análise, é possível verificar se os indicadores (variáveis 
manifestadas) realmente medem aquele atributo, por meio da Análise Fatorial ou 
Análise de Escala9

. 

A validade externa permite ao pesquisador generalizar suas conclusões sendo, em 
última instância, o resultado da qualidade do estudo. Assim, a escolha da amostra e a 
sua relação com a população original irão determinar as restrições e o escopo dos 
resultados obtidos. A probabilidade de encontrar-se o mesmo padrão de resultados da 
amostra na população está diretamente ligada à validade externa da pesquisa. Neste 
estudo, a amostra obtida será comparada com os dados fornecidos pelo mOPE, em seu 
levantamento sobre os dados brasileiros sobre Internet. A análise da amostra estará 
sendo tratada na próxima seção: Amostragem. 

Para qualquer conclusão ou inferência, há sempre a possibilidade de ameaças à 
validade - razões que podem levar a conclusões ou inferências erradas. A Teoria da 
Validade e suas muitas listas de ameaças específicas fornecem um esquema útil de 
avaliação da qualidade das conclusões de um estudo. Esta referência deve servir como 
base para o pesquisador orientar seu projeto, evitando, aSSIm, erros que possam 
comprometer as conclusões de suas análises. 

9 Análise Fatorial (Factor Analisys) é uma ferramenta de análise estatística que tem por objetivo representar 
determinado conceito com o menor número de indicadores possíveis ifactor's loadings). Esta técnica permite 
mensurar: i) a contribuição de cada variável para o conceito final, ii) o erro de mensuração (measurement error), e 
ainda, iii) a confiabilidade da escala adotada (Rencher, 1995). 
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111.2.2. Amostragem 

Amostragem é o processo de selecionar unidades - por exemplo, pessoas, 
organizações - de uma população de interesse, de modo que a análise de um grupo 
menor permita a generalização dos resultados para toda a população escolhida 
(Wonnacott, 1972). A seleção de uma amostra, desta forma, está relacionada à validade 
externa, isto é, a aproximação entre as conclusões e suas generalizações. A seleção da 
amostra é condicionada pela limitação de recursos e dados disponíveis. 

A principal questão em amostragem é: 'Quem (ou o quê) quer se generalizar ?" A 
resposta a esta pergunta representa a população de interesse. Obviamente, o objetivo da 
amostragem é evitar-se a necessidade de mensurar toda a população devido ao alto 
custo associado ou à própria falta de definição na escolha. A teoria normalmente 
determina uma distinção entre população teórica e população acessível (Bunchaft et aUi, 
1999). No entanto, devido à característica de larga acessibilidade do meio on-line, estes 
termos se confundem dentro da pesquisa, isto é, pode-se dizer que a população acessível 
é quase a mesma que a população total. Assim, a população deste estudo consiste em 
todos os brasileiros, consumidores de CD, que utilizem a Internet como canal de 
comercialização e/ou de informação sobre os mesmos. 

A ameaça à validade externa - explicação de quão estará errada a pesquisa em 
generalizar seus resultados - concentra-se em três fatores básicos relativos à seleção da 
amostra: tempo, lugar e pessoas. Assim, é preciso verificar se o lugar escolhido para 
receber a amostra, se as pessoas participantes e se o período em que esta foi realizada 
não possuem nenhuma tendenciosidade. Caso contrário, a análise poderá ser 
considerada inválida para o resto da população, lugares ou períodos. Como forma de 
reduzir esta ameaça, esta pesquisa utilizou, como base de comparação, o estudo 
realizado pelo IBOPE sobre as características dos internautas. Cada aspecto medido 
pelo IBOPE deverá ser confrontado com a amostra obtida neste estudo, por meio de 
testes estatísticos de inferência amostraI como, por exemplo, teste de comparação de 
proporções. A grande dificuldade desta pesquisa está em avaliar o tamanho e a 
característica da população, devido à falta de dados existentes sobre o comércio 
eletrônico no Brasil. A idéia, ao utilizar a pesquisa do IBOPE seria mensurar o quão 
próximo (ou distante) está a amostra obtida da amostra (bem maior) realizada por 
aquele instituto. 

O quadro amostraI (ou de amostragem) é a lista em que se baseia o pesquisador 
para enviar seu questionário e receber os dados. O quadro de amostragem foi montado 
com base em grupos da Internet, listas de discussão e outras fontes. No caso em 
questão, chegou-se ao seguinte resultado: 

Baseado em Trochim (2001). 
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No caso em questão, utilizou-se como padrão de resposta um formulário de 
preenchimento on-line. Um email foi enviado para o usuário, estimulando a sua 
participação na pesquisa. Após a leitura do mesmo, um hiperlink direcionava o usuário 
para o website da pesquisa. Neste processo foi dispensado grande cuidado para evitar-se 
a idéia de mala direta (ou spam) , o que não corresponderia ao objetivo inicial. Esta 
pesquisa lida com comércio eletrônico, via Internet, e assim não se considerou que a 
utilização deste canal para receber os dados causaria algum tipo de tendenciosidade na 
amostra. Afinal, todo comprador on-line é um intemauta, e logo poderá acessar a 
pesquisa. Um websiteJO foi criado para este fim, coletando toda a informação necessária 
para a pesquisa, bem como explicando os motivos do estudo, garantindo a privacidade 
do respondente e a seriedade do estudo. 

Um conceito crucial em pesquisa é a distribuição da amostra e o erro amostraI. 
Estas características demonstram a precisão da estimativa em relação à população. O 
erro amostraI e a distribuição da amostra podem comprometer o tipo de análise a ser 
feita. O desenho do processo de amostra é fundamental para controlar este erro e evitar 
problemas no momento da análise (Trochim, 200Ia). 

Neste particular, pode-se citar Bradley (1999), que distingue dois tipos de 
amostra: a probabilística e a não probabilística. Na primeira delas, qualquer elemento da 
população amostraI teria igual chance de ser selecionado a responder a enquete. É o 
caso de um sistema de escolha randômico, por exemplo, que não sofre a intervenção 
humana na seleção. Já a amostra não probabilística é aquela que está sujeita a um 
critério de seleção humano, determinado pelo pesquisador: seja pela classe econômica, 
por indicação de voluntários, estratificação, grau de escolaridade, localização etc. Cada 
tipo de amostra tem suas vantagens e desvantagens, podendo ambas ser utilizadas na 
pesquisa por via eletrônica. 

Para obter uma amostra probabilística é preciso estabelecer algum 
critério/procedimento que garanta que diferentes unidades na população tenham iguais 
chances de serem escolhidas. Os métodos mais utilizados são os seguintes, de acordo 
com Wonnacott (1972): 

• Amostragem aleatória (randômica) simples 

• Amostragem aleatória (randômica) estratificada 

• Amostragem aleatória (randômica) sistemática 

• Amostragem aleatória (randômica) em cluster 

• Amostragem em multi-estágio 

Neste projeto, utilizou-se o método de amostragem aleatória simples. Após a 
elaboração de uma lista de possíveis respondentes (quadro de amostragem - Tabela 28), 
o computador selecionou aleatoriamente 1500 sujeitos, tendo sido obtido um total de 
496 questionários. Destes 496 questionários, 7 foram considerados inválidos. A 
utilização de questionário on-line, com validação das respostas por meio do uso de 
Javascript®, evitou que o respondente deixasse qualquer questão em branco, além de 

10 o website foi criado com o uso da tecnologia ASP® de criação de páginas associado à linguagem Javascript® para 
validação das respostas. O link pode ser encontrado em http://www27.brinkster.comllcolive/. um provedor grátis de 
publicação. 
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ser fácil e rápido de responder. Os questionários invalidados foram referentes a erros de 
conexão com o website da pesquisa. Este pode ser encontrado no seguinte endereço: 
http://www27.brinkster.com/1colive/. Uma cópia deste questionário está disponível 
como Anexo deste trabalho. 

A grande premissa da ferramenta de análise é a comprovação da normalidade das 
variáveis, especialmente no que tange à acentuada curtose11 (kurtosis) e assimetria 
(skewness). Para isto foram estimados estes parâmetros e realizado o Teste de 
Normalidade Multi-variada (por meio do índice z-score) que permite avaliar se a 
amostra pode ser considerada proveniente de uma distribuição normal (Sharma, 1996). 
Neste teste se o valor-p é maior que 5.00% (nível de significância), rejeita-se a hipótese 
que a variável pode ser considerada com uma distribuição Normal. Além disso, foi 
realizado o teste de aderência r} 12(goodness of fit), também comparado a distribuição 
Normal (Wonnacott, 1972). Nestes testes não foi identificada nenhuma variável que 
estivesse fora da premissa de normalmente distribuída. Os resultados deste teste são 
apresentados na tabela abaixo: 

Tabela 29 - Análise de Normalidade Multivariada da Amostra 

11 Curtose e Assimetria são medidas, respectivamente, de avaliação do grau de achatamento e simetria da 
distribuição. Estas medidas são realizadas comparando-se com a distribuição Normal - que assume possuir valor zero 
para ambos parâmetros (Sharma, 1996). 
12 Teste de Aderência X2 é utilizado para determinar se uma amostra é proveniente de uma população com 
determinada distribuição. No caso em questão, o teste foi realizado comparando-se com a distribuição Normal 
(Snedecor e Cochran, 1989). 
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Um outro ponto - tão importante quanto o teste da normalidade - é a premissa que 
a amostragem é aleatória. Dois testes podem medir este tipo de característica na amostra 
selecionada: Run Test e o Teste da Média Quadrática das Diferenças Sucessivas 
(Wonnacott, 1972). Em ambos os testes, valores de probabilidade maiores que o nível 
de significância de 5% indicam que as observações não podem ser consideradas 
independentes e aleatórias, ou seja, a amostra não seria probabilística. Nesta pesquisa 
utilizou-se o teste da Média Quadrática das Diferenças Sucessivas. Os resultados podem 
ser vistos na tabela a seguir: 
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Conforme observado na tabela anterior, pode-se concluir, que a um nível de 
significância de 5%, todas as variáveis foram consideradas como independentes, 
comprovando que a amostra obtida é aleatória. Isto aumenta a confiabilidade do método 
de amostragem escolhido, sendo mais um indício de que a amostra é do tipo 
probabilística. 

o teste de comparação com o mOPE serve para tentar detectar qualquer grande 
variação entre a amostra selecionada e os valores encontrados na amostra selecionada 
pelo mOPE 13. Esta comparação permite analisar a validade externa, isto é, a capacidade 
de generalizar as conclusões desta pesquisa. O resultado pode ser visto abaixo: 

• Sexo: Na pesquisa mOPE, 63% dos pesquisados são homens, enquanto na amostra 
selecionada há uma diferença de apenas 12% entre homens (56%) e mulheres 
(44%). Esta diferença é estatisticamente significante a um nível de 5%, indicando 
freqüências distintas. Este fato vem, no entanto, confirmar os indicadores do 
aumento da presença da mulher na rede de acordo com a INFOEXAME (200la). 

• Grau de Instrução: segundo o mOPE, 66% dos internautas têm, no mínimo, 
segundo grau; 20% têm pelo menos nível superior. Na pesquisa a amostra revelou
se bastante instruída, tendo mais de 71 % dos respondentes com, no mínimo, o 
segundo grau. Porém, por volta de 23% dos respondentes possuíam nível superior 
ou maior. A amostra não revelou ser estatisticamente diferente da pesquisa 
mOPE, a um nível de significância de 5%. 

• Estado Civil e Faixa Etária: A pesquisa mOPE revelou que os usuários da Internet 
são relativamente jovens, sendo 68% com idade entre 15 a 29 anos. Além disso, a 
maioria dos internautas (75%) é solteira, diferindo bastante dos compradores on
Une, onde casados representam 40% e a média de idade é de 31 anos (Ernst&Young, 
2001). A amostra teve como resultados uma média de idade de 31 anos e 59% dos 
respondentes solteiros. Para este quesito também não há diferença estatística 
significante a 5% em estado civil e faixa etária. 

13 o teste utilizado para realizar esta comparação foi o cálculo do intervalo de confiança da proporção, visto que a 
variância da amostra do mOPE não é um dado disponível. Para este tipo de teste, a variância é definida como sendo 
p(1-p), onde p é a proporção encontrada na amostra (Wonnacott, 1972). 
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• Renda Familiar: Enquanto na pesquisa mOPE 59% dos usuários de Internet estão 
qualificados para o consumo com renda mensal familiar situada entre 10 e 50 
salários mínimos, na amostra selecionada este valor reduz-se para 52% Isto 
demonstra que a renda da amostra selecionada difere, a um nível de 5% de 
significância, da renda da pesquisa. Para este fato, a diferença pode ser explicada 
pelo fato que a amostra em questão buscou apenas usuários que consomem produtos 
na Internet, diferente da pesquisa realizada pelo mOPE, onde foram coletados 
dados sobre usuários da Internet de forma geral. 

Em termos gerais, pode se concluir que a amostra é oriunda de uma distribuição 
normal e pode ser considerada como sendo aleatoriamente selecionada, confirmando o 
processo probabilístico utilizado nesta pesquisa. Além disso, os dados sócio
econômicos dos respondentes estão em acordo com a pesquisa realizada pelo mOPE em 
1999. Os únicos itens de variação foram os quesitos sexo e renda familiar. Ambos tendo 
sido justificados: o primeiro com base no aumento da participação feminina na Internet 
nestes últimos anos; e, o segundo, dada peculiaridade do grupo amostraI da pesquisa 
que divergia levemente daquele obtido pela pesquisa do mopE. 
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111.2.3. Medição 

Medição é o processo de registro das observações que são coletadas como parte 
do esforço de pesquisa (Weiseberg e Bowen, 1977). A medição é um processo que 
permite avaliar a validade do constructo da pesquisa. Conforme já foi dito antes, a 
validade do constructo determina se as medidas tomadas refletem aquilo que se 
pretendeu realmente mensurar. Deste modo, enquanto na validade externa a 
generalização ocorre da amostra para a população, na validade dos constructos, isto 
acontece das variáveis para os conceitos. 

o conceito fundamental da medição está em estabelecer os níveis de mensuração 
adequados das variáveis. Por Nível de Mensuração das variáveis entenda-se o 
relacionamento entre os valores dos atributos das variáveis. Existem quatro níveis de 
mensuração definidos, conforme figura abaixo: 

Baseado em Trochin (2001 a) 

Neste projeto, todas as variáveis foram consideradas ordinais, assumindo valores, 
para efeitos estatísticos, da escala Likert de 5 pontos. Neste tipo de nível de mensuração, 
as variáveis guardam uma ordem bem definida, porém nada pode ser dito sobre as 
distâncias entre os atributos. A discussão sobre a escala utilizada será feita adiante. 

o survey (ou pesquisa propriamente dita) é a parte mais importante do processo de 
medição e engloba qualquer procedimento que envolva questões para os respondentes. 
Esta pode variar de um simples questionário com papel e lápis, até uma entrevista 
profunda com cada um dos respondentes. 

Os surveys podem ser divididos em duas grandes categorias: questionários e 
entrevistas. A diferença entre estas categorias está na presença do entrevistador. Na 
entrevista, o indivíduo atua como um condutor, captando os detalhes da referida 
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pesquisa, enquanto no uso de questionário, o respondente não interage com nenhum 
indivíduo. 

A seleção do método de pesquisa irá depender de vários fatores. Trochim (200Ia) 
elaborou uma lista de perguntas que facilitam a identificação do método de pesquisa a 
ser utilizado, contrapondo-se entrevista e questionário. Abaixo, seguem as respostas que 
justificam o uso, por esta pesquisa, do questionário como método de coleta de dados. 

Definição da População 

• A população pode ser enumerada? Em princípio, não facilmente, visto que não 
há uma lista oficial com informação sobre os compradores virtuais. 

• A população é alfabetizada? Sim. Pelo menos, pode se considerar que a maioria 
da população de interesse - os internautas - saiba ler e escrever, não impedindo 
o uso de questionários. 

• Há algum empecilho de idioma? Não, pois estamos considerando apenas o 
comércio eletrônico do Brasil. 

• A população irá cooperar? Isto pode variar de respondente para respondente. 
Neste ponto, o questionário deve ter uma parte inicial explicando os objetivos da 
pesquisa e a população de interesse. 

• Há alguma restrição geográfica? Utilizando-se a Internet como canal de 
distribuição da pesquisa, elimina-se esta barreira. Os questionários on-fine, 
inclusive, possibilitam aos respondentes preencher a pesquisa de qualquer parte 
do mundo, desde que com acesso à Internet. 

Definição da Amostra 

• Os respondentes podem ser encontrados? Neste caso, criou-se um quadro de 
amostragem com aproximadamente 2000 elementos. O quadro de amostragem é 
simplesmente o número de pessoas que se pode conseguir como potenciais 
participantes da amostra. O cálculo sobre o tamanho da amostra será detalhado 
mais adiante. 

• Quem é o respondente? Consumidores brasileiros de CD que utilizam a Internet 
como canal de compra ou informação. Deste modo, a utilização do próprio meio 
virtual contribui positivamente para a pesquisa. 

• A taxa de resposta pode ser um problema? Neste caso, a taxa de resposta foi de 
aproximadamente 30%, o que é bastante razoável para a pesquisa realizada, 
sendo um pouco mais alta do que as taxas de resposta dos meios tradicionais: 
correio (5%) e telefone (25%) (Trochim, 200Ia). 

Tipo de perguntas 

• Que tipo de questões podem ser feitas? Exceto a pergunta sobre a renda familiar, 
nenhuma das outras questões é de caráter pessoal ou interfere na privacidade do 
respondente. No entanto, no formulário é deixado explícito que as informações 
enviadas serão utilizadas somente em conjunto, garantindo-se o sigilo dos 
respondentes. 
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• Quão complexas serão as questões? A idéia é de realizar perguntas diretas e 
simples, economizando o tempo do respondente. 

Conteúdo das perguntas 

• Os respondentes conhecem o assunto? Neste caso, eles devem conhecer (pelo 
menos um) websites de comércio eletrônico de CDs. 

• Falsos respondentes podem se evitados? Infelizmente não. Este é o mais fraco 
ponto no uso de questionários, pois falsos respondentes somente serão retirados 
da amostra por meio de análises de inconsistências, se possível. Porém, tal opção 
é de difícil execução, utilizando-se a análise de resíduos e eliminação de 
outliers, como instrumento de prevenção destes problemas. 

• Os respondentes irão dizer a verdade? As perguntas foram formuladas de modo 
a deixar o respondente confortável a dizer honestamente suas percepções. 
Assim, evitou-se perguntas que possam constrangê-los. 

O formato das questões é de suma importância na pesquisa, pois determina como 
os pesquisados irão se mover de uma pergunta a outra. Há duas opções para a forma das 
questões: formato estruturado e não estruturado. O primeiro, utiliza opções de respostas, 
facilitando e agilizando o processo. O último permite maior flexibilidade nas respostas, 
uma vez que, na maioria dos casos, compreende perguntas abertas (Trochim, 2001a). 
Neste projeto, foram utilizadas perguntas estruturadas em todas as opções. Pretendeu-se, 
com este mecanismo, facilitar o processo e economizar o tempo do participante. Além 
disso, a criação deste tipo de pergunta em webpages é de execução simples, rápida e 
barata. 

Outra grande dificuldade em um survey é a escolha das palavras certas. Às vezes, 
pequenas diferenças podem tomar confusas as questões ou encaminhar a diferentes 
interpretações. Para evitar-se problemas deste tipo, o questionário foi distribuído 
inicialmente a um grupo piloto de 14 pessoas. Este grupo, além de responder, pode 
sugerir, indicar pontos confusos e solicitar alteração na ordem das perguntas. Uma boa 
sugestão foi aproveitar o ambiente de hiper-mídia e colocar na própria página da 
Internet, opção para explicar com maiores detalhes cada seção de perguntas. Assim, o 
respondente pode, com apenas um clique, obter maiores detalhes, caso sinta 
necessidade. Este processo modificou bastante o formato da pesquisa, aumentando o 
foco das perguntas e eliminando várias questões desnecessárias ou redundantes. 

Este grupo propiciou também a realização de uma análise inicial dos dados, 
permitindo-se inclusive estimar-se o tamanho da amostra e verificar se a ferramenta de 
análise SEM era adequada para o que se propunha. Obviamente, o tamanho da amostra 
deverá ser confirmado posteriormente durante a análise, mas este procedimento é 
recomendado por Wonnacott (1972). O tamanho da amostra é fundamental para evitar
se erros do tipo I e erros do tipo rr14

, tendo sido estimada com base na variância das 
respostas (com nível de significância a. = 5%) do grupo piloto. O cálculo é feito 

14 o erro do tipo I ocorre quando se refuta uma proposição quando na verdade ela é verdadeira. O erro do tipo 11 
acontece quando se confirma uma proposição com base em uma amostra, quando na verdade a proposição é falsa. 
Normalmente, estes valores são definidos pelos parâmetros a (nível de significância) e ~ (1 - power). 
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escolhendo-se a pergunta com maior variância (adotando-se uma postura conservadora) 
e definindo-se uma margem de erro sobre o parâmetro estimado l5

. 

A tabela 31 a seguir resume e compara as características dos métodos mais 
tradicionais de survey: 

Fonte: Trochim (2001a) 

Escala é o campo da medição que envolve a construção de um instrumento que 
associa constructos qualitativos com unidades métricas quantitativas. A escala permite 
tomar conceitos abstratos em valores que possam ser manipulados algebricamente, ou 
ainda, estatisticamente. Este recurso foi utilizado nesta análise, visto que o estudo está 
baseado na percepção, atitude e intenção do usuário. Assim, foi preciso contextualizar 
as perguntas para se medir estes conceitos. Com o auxílio das perguntas formuladas em 
outros estudos semelhantes, através de listas de discussão e por meio do grupo piloto de 
14 participantes, foi definida a lista de perguntas desta investigação. 

Outro ponto importante, dentro do assunto de mensuração, diz respeito à 
dimensionalidade do constructo. Cada conceito pode se medido de diversas maneiras, 
podendo se enquadrar em uma escala unidimensional ou multidimensional. Na primeira 
classe, se enquadra a maioria das medidas não abstratas - como por exemplo, 
temperatura, idade, renda, etc. Na segunda, os conceitos são normalmente abstratos e 
necessitam de diversas dimensões para serem entendidos, como, por exemplo: 
inteligência, personalidade etc (Bunchaft et aUi, 1999). No projeto ora em discussão, as 
variáveis foram definidas em escalas unidimensionais, visando a facilitar a análise 
estatística via SEM. 

A maioria das ciências comportamentais ou sociais é formulada em termos de 
constructos hipotéticos que não podem ser observados diretamente. Exemplos deste tipo 

15 o cálculo do tamanho da amostra foi feito por meio da fórmula: ME = t * s I sqrt(n), onde ME é a margem de erro 
esperada para o parâmetro, s é o desvio padrão da amostra e t é obtido com base no nível de significância desejado. O 
valor de ~ foi de 5%, Le., power igual a 95% (Lenth, 2001). 
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de constructos são racismo, preconceito, alienação, confiança, motivação, habilidade, 
etc. A medição destes tipos de conceitos hipotéticos é acompanhada indiretamente por 
um ou mais indicadores. Por exemplo, podem ser utilizadas respostas a itens de 
questionários, desde que estas sejam construídas adequadamente. Após a definição da 
lista de perguntas, foi necessário submeter estas perguntas a um teste de escolha de 
validade. Este teste permite identificar as perguntas que melhor discriminam o conceito. 

Para a definição das perguntas válidas, utilizou-se o procedimento descrito por 
Trochim (200Ia) por meio de avaliadores das questões. Primeiro, solicitou-se ao grupo 
piloto que avaliasse a importância de cada pergunta, em uma escala de resposta 
(response scale) Likert de 1 a 5, indicando o quanto cada pergunta mensura o constructo 
analisado. Apenas como observação, nesta análise não interessa a posição do 
respondente sobre o constructo, mas sim sua avaliação da importância da pergunta 
dentro do tema. Após esta avaliação, foram analisadas quais questões devem ser 
consideradas na pesquisa. 

De acordo com Trochim (2001), o cálculo é feito da seguinte maneira: cria-se uma 
nova variável que é a soma da pontuação de todos as perguntas de cada respondente. 
Após isto, é feita uma correlação entre esta nova variável e a pontuação de cada 
pergunta. Perguntas com baixa correlação devem se retiradas da pesquisa. Ainda 
segundo Trochim (op. cit.), valores abaixo de 0,6 devem se descartados. No exemplo 
abaixo, foram geradas 10 perguntas para avaliar o constructo Estilo do Usuário. Após a 
análise, foram selecionadas cinco perguntas (ver tabela 32): 

Tabela 32 - Análise das uestões a serem consideradas na De~iOUllsa 

Baseado em Trochin (2001). 

Outro teste proposto por Trochim (2001) é a identificação da perguntas 
discriminadoras. Isto é realizado por meio de um teste t-student entre: i) média da 
pontuação do primeiro quartil dos avaliadores e ii) a média da pontuação do último 
quartil dos avaliadores. Para o mesmo caso apresentado na tabela anterior, gerou-se a 
tabela 33 a seguir. Vale ressaltar que um alto valor (acima do valor crítico de 2,10) para 
o teste-t significa que a pergunta possui grande diferença entre os avaliadores, isto é, a 
pergunta é um grande discriminador do conceito, o que é desejado na pesquisa. Como se 
pode perceber, nesta análise somente as perguntas 1, 2,4, 5 e 8 foram selecionadas a um 
nível de significância de 5% para avaliar o conceito do estilo do usuário. A tabela 33 é 
apresentada a seguir: 
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Baseado em Trochin (2001). 

A análise de dados utilizando o modelo de equações estruturadas (SEM) permite 
verificar o modelo de mensuração da pesquisa. Assim, por meio de uma análise fatorial 
dos constructos, será possível entender se os conceitos foram claramente identificados. 
Este teste, bem como o modelo de mensuração, serão mostrados adiante na parte 
relativa à análise dos dados do modelo estatístico. 
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111.2.4. Questionário 

A seguir, o questionário para a coleta de dados é apresentado com algumas 
explicações sobre a elaboração das perguntas. Basicamente, sete estudos são utilizados 
como suporte para este questionário, além das contribuições feitas pelo grupo piloto: 

• O estudo de Moe e Fader (2000); 

• A pesquisa de Bellman, Lohse e Johnson (1999); 

• Os desenvolvimentos propostos por Hoffman e Novak (1998b); 

• As análises realizadas por Heidjen (2001a) sobre a adaptação do modelo TAM para 
a Internet. 

• As perguntas utilizadas nos questionários de Zhang et alli (1999 e 2000), Turban e 
Gehrke (1999) e Zhang e Dran (2001). 

O questionário está separado em partes, de acordo com a divisão proposta no 
tópico anterior. 

Aspectos Externos ao Website 

Os dados demográficos foram coletados baseados na pesquisa desenvolvida pelo 
IBOPE, principalmente para reproduzir um padrão possível de comparação. Deste 
modo, será possível verificar quanto a amostra se afasta ou se aproxima da população da 
Internet estimada por este Instituto. 

1) Estado Civil: 
r Solteiro 
r Casado 
r Separado 
r Viúvo 
r Outro 

3) Nível Educacional : 
r 10. Grau Incompleto 

r 20. Grau Incompleto/lo. Grau Completo 
r Superior Incompleto/20. Grau Completo 
r Superior Completo 
rpó 

4) Renda Mensal Familiar em salários núnimos (1sálario núnimo - R$ 200,00): 
r Até 5 salários mínimos 
r De 5 a 10 salários mínimos 

r De 10 a 20 salários mínimos 
r De 20 a 50 salários mínimos 
r Acima de 50 salários mínimos 

5) Sexo: 
r Masculino 
r Feminino 
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Os próximos dados da análise estão diretamente relacionados ao estilo do usuário 
quando utiliza a Internet. Assim, são feitas perguntas sobre os seus hábitos durante o 
uso desta tecnologia. As perguntas foram baseadas no trabalho desenvolvido por 
Bellman, Lohse e Johnson (1999). O objetivo foi descobrir a presença de um estilo 
"wired" conforme proposto por estes autores: 

6) Freqüência de Compra na Internet: 
r Mais de 3 vezes por mês 
r De 1 a 3 vezes por mês 
r Entre 3 a 5 vezes por semestre 
r Entre 1 a 4 vezes por ano 
r Nunca Comprou ou há mais de 1 ano não compra 

7) Freqüência de Procura de Informação de Produto: 
r Mais de 3 vezes por mês 
r De 1 a 3 vezes por mês 
r Entre 2 a 5 vezes por semestre 
r Entre 1 a 3 vezes por ano 
r Nunca usei a Internet ões ou não uso há mais de 1 ano 

8) Tempo de uso da Internet: 
r Menos de 1 mês 
r Entre 1 mês e 6 meses 
r Entre 6 meses e 1 ano 
r Entre 1 e 2 anos 
r Mais de 2 anos 

9) Número diário de e-mail trocados (total de e-mails recebidos e enviados) : 
r Menos de 1 por dia 
r Entre 1 e 10 e-mail por dia 
r Entre 10 e 50 e-mail por dia 
r Entre 50 e 100 e-mail por dia 
r Mais de 100 e-mail dia 

10) Tempo de disponibilidade da Internet no Traballio 
r DispoIÚvel totalmente 
r DispoIÚvel quase totalmente 
r DispoIÚvel parcialmente 
r DispoIÚvel raramente 
r Não dispoIÚvel 

As perguntas seguintes foram adaptadas dos trabalhos desenvolvidos por 
Wolfinbarger e Gilly (2001) e Moe e Fader (2000). Elas visam a classificar o usuário 
dentro de duas características distintas: usuários orientados por objetivos e por 
experiências. Nesta análise, foi utilizada a escala de atitudes Likert de 5 pontos (onde 1 
significa discordo plenamente e 5 concordo plenamente) para determinar o grau de 
atitude do entrevistado com a afirmação: 
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Conforme citado anteriormente, o próximo passo consiste em avaliar o tamanho 
da empresa e sua reputaçãono mercado. As perguntas seguintes foram retiradas de 
Jarvenpaa, Tractinsky e Vitale (2000): 

Aspectos Internos do Website 

A análise da confiança e do risco percebidos é tarefa importante dentro do 
modelo, pois revela como o consumidor enxerga a transação virtual em termos de 
segurança. As perguntas foram adaptadas da pesquisa realizada por Jarvenpaa, 
Tractinskye Vitale (2000): 

As próximas seções do questionário foram baseadas em perguntas desenvolvidas 
por Heidjen (200la) e Turban e Gehrke (1999), em sua pesquisa sobre o modelo de 
aceitação da tecnologia em um portal holandês. Seguem abaixo as perguntas: 
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111.2.5. Web Survey - Método Válido ? 

Com o desenvolvimento do comércio eletrônico e a larga utilização da Internet, 
este novo canal passou, naturalmente, a ser utilizado como meio de realização de 
diversas pesquisas, tendo, com isso, chamado a atenção de diversos autores (Bradley, 
1999; Simsek, 1999; Taylor, 2000; Churchill, 2001). Couper (2000) chega a afirmar que 
as Web surveys, em curto prazo, substituirão por completo os métodos tradicionais de 
enquetes. 

Bradley (1999) cita alguns tipos de recursos para as pesquisas via Internet: (i) 
questionários pop-up, que aparecem diretamente na tela e podem ser programados de 
modo randômico, dependendo, por exemplo, do tempo que o usuário está no website 
e/ou do número de acessos realizados, ou podendo ser apresentado a cada intervalo 
determinado; (ii) questionários direcionados a grupos de interesse; (iii) links de 
hipertexto; (iv) listas de emails; (v) web questionários etc. 

Antes de enumerar as vantagens e desvantagens de sua utilização, Taylor (2000) 
cita algumas particularidades desse novo método de pesquisa: (i) é um meio visual, 
onde o respondente é capturado pela imagem, basicamente; (ii) pode obter do 
respondente maior sinceridade em questões pessoais constrangedoras ou sensíveis, 
como doenças, por exemplo; e (iii) pode gerar um grande número de respostas 'hão 
sei", 'hão estou certo", quando há essas opções nos quesitos. 

Independente das especificidades, o fato é, conforme afirma Churchill (2001), que 
a aplicação de questionário por meio da Web tem sido amplamente usada nos Estados 
Unidos, geralmente produzindo bons níveis de resposta e possuindo características 
similares àquela aplicada por correio. Já Taylor (2000) considera a revolução do surveys 
por Internet comparável à revolução feita por George Gallup, em 1936, ao demonstrar 
que era possível prever os resultados de eleições por meio de enquetes científicas. O 
autor aponta as seguintes vantagens dos surveys pela Internet sobre outros métodos 
anteriormente conhecidos: 

• redução drástica nos custos (uma pesquisa de larga escala não custa mais que uma 
de pequena dimensão, isto é, não há crescimento proporcional de gastos); 

• possibilidade de trabalhar com amostras enormes; 

• velocidade de resposta surpreendente; e 

• possibilidade de uso de imagens, sons e hipertexto na construção dos questionários, 
o que gera grande interação e interesse entre o respondente e o questionário (nem 
sempre isso é obtido nos métodos tradicionais). 

Simsek (1999) acrescenta a esta lista de vantagens o fato de a Internet facilitar a 
verificação de entrega da mensagem e sua respectiva leitura, redução de consumo de 
grandes quantidades de papel (questão ambiental) e minimização de erros potenciais de 
interpretação da caligrafia do respondente. 
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No quesito velocidade de resposta, Ray et alli (2001) afirmam que 34% dos 
respondentes, via eletrônica, demoram menos que 2 semanas para enviar suas respostas; 
33% entre 2 semanas e I mês e os restantes 33% não muito mais que 1 mês, o que é 
surpreendentemente rápido. Wygant e Lindorf (1999) concluíram que 80% das 
respostas chegam, no máximo, em 2 dias. 

Outro benefício de sua utilização diz respeito à coleta de informações de 
diferentes realidades demográficas, propiciando inclusive comparações internacionais. 
Há, também, que se ressaltar uma maior taxa de resposta via Internet, se comparada às 
pesquisas tradicionais, como, por exemplo, via correio. Wygant e Lindorf (1999) 
fizeram um estudo e chegaram à conclusão que esta taxa é de 50% via Web e de apenas 
32% via correio. Talvez a facilidade de se responder em um teclado do computador, ao 
invés do tradicional papel e caneta tenha influência sobre essa conclusão, pois até 
mesmo a preguiça do respondente, nos métodos tradicionais, torna o questionário 
eletrônico mais prático e eficiente. 

E mais: não há garantias de que, por via postal, por exemplo, o respondente tenha 
completado todo o questionário. Já por via eletrônica, pode-se criar mecanismos para 
validar-se o questionário, garantindo que todas as perguntas tenham sido respondidas. 
Nesta pesquisa, foi o que foi feito e, caso um item tivesse sido esquecido, o respondente 
não tinha como prosseguir com o questionário e encerrar a pesquisa, o que obrigou os 
participantes a completarem todos os dados. 

Não se pode esquecer de outra facilidade ligada às pesquisas via Internet, qual 
seja, a possibilidade de se criar um software de leitura das respostas e análise dos dados. 
Não há necessidade de transcrever as respostas via correio e alimentá-las em outro 
sistema, pois o link pode e deve ser automático, facilitando e acelerando as conclusões 
da pesquisa. Isso sem falar na eliminação de erros de digitação do responsável pela 
transcrição das respostas. 

Há, obviamente, algumas desvantagens nos surveys pela Internet. Um dos 
problemas é a garantia do anonimato, pois muitas pessoas se sentem mais seguras com a 
devolução de uma correspondência sem o nome do remetente. Taylor (2000) menciona 
também a dificuldade em se obter a lista de emails para o envio do questionário. 
Segundo ele, as pessoas se sentem mais invadidas com o recebimento de emails de 
desconhecidos - spamming16 

- que com malas diretas via postal ou enquetes pelo 
telefone. Nessa mesma linha de raciocínio, Couper (2000) adverte que, com o 
crescimento das Web surveys, as pessoas passarão a ter dificuldade em distinguir o que 
é útil do que não é, podendo deixar de se interessar pelas questões, não respondendo aos 
surveys recebidos. Na pesquisa realizada, há uma página destinada a explicar os termos 
de privacidade e sigilo utilizados na pesquisa. Além disso, o respondente possuía opção 
de informar ou não seu email, caso desejasse receber uma cópia do resultado final da 
pesquisa. 

Outro problema apontado nas pesquisas pela Internet está na definição da 
amostra, pois as listas de endereços eletrônicos geralmente são pouco estruturada e boa 
parte da população ainda não possui endereço eletrônico (Bradley, 1999; Simsek, 1999). 

16 Spam é qualquer mensagem de caráter comercial ou promocional não solicitada enviada por email, geralmente em 
grande quantidade. Este processo de utilização de spam, como forma de divulgação/propaganda, é chamado de 
spamming. 



133 

Além disso, consoante Taylor (2000), a população ligada à Internet possui, via de regra, 
menor idade, predominância masculina, maior escolaridade, maior renda familiar etc., o 
que toma as amostras viciadas em termos de idade, sexo, região, ocupação etc. É 
importante lembrar, todavia, como afirma Simsek (1999), que, em alguns casos, como o 
de produtos relacionados com a Internet, softwares e estratos populacionais 
conhecidamente possuidores de endereço eletrônico (jovens de classe média-alta, 
acadêmicos, etc), estas amostras, mesmo que com algum tipo de tendência, são bastante 
válidas. 

Couper (2000) acena no mesmo sentido sobre a seleção na Internet, explicando 
que uma das maneiras de se afastar o erro de cobertura da amostra é restringir a 
pesquisa à população que acessa a Internet ou, então, fazer com que todos os 
respondentes requeridos tenham acesso ao canal. No caso em voga - o comércio 
eletrônico de CDs -, a pesquisa via Internet se mostra absolutamente válida, sendo aliás 
muito mais interessante do que os métodos tradicionais. Isto porque, quando se 
consegue personalizar o questionário, isto é, adequá-lo o máximo ao interesse do 
respondente, obtém-se uma resposta mais verdadeira (Couper apud Dillman, 1978, 
1991). Foi o que ocorreu: para responder verdadeiramente sobre comércio eletrônico, só 
mesmo alguém que acessasse a Internet, razão pela qual a pesquisa nesta via é 
recomendada e legítima, sem que a amostra possa sofrer qualquer problema. 

A construção do questionário na Internet facilitou o trabalho de amostragem e 
validação das respostas, impediu problemas de completeza dos dados, garantiu o 
anonimato dos respondentes e permitiu uma rápida coleta de dados. Há de se ressaltar 
que a criação do questionário foi feita utilizando-se a tecnologia ASP® de páginas 
dinâmicas e Javascript® para validação/consistência das respostas. Outros pontos 
favoráveis foram: a disposição das perguntas, a possibilidade de encontrar explicações 
sobre os termos com apenas um clique do mouse, a utilização de imagens facilitando o 
entendimento, a rápida tabulação dos dados para a pesquisa e o alcance de respondentes 
em todo o Brasil 
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111.3. Tratamento dos Dados 

111.3.1. Modelo de Equações Estruturadas 

A modelagem de equações estruturais (Structural Equations Modeling - SEM) faz 
parte do conjunto de análise de dados multivariados. No entanto, todas estas técnicas 
possuem uma limitação em comum, isto é, permitem somente a análise de uma relação 
por vez. Todavia, na maior parte dos estudos, o investigador se depara com um conjunto 
de questões interrelacionadas. De forma breve, pode-se dizer que a SEM examina um 
conjunto de equações dependentes simultaneamente, sendo particularmente útil quando 
uma variável dependente toma-se independente em uma equação subseqüente. (Hair et 
alli, 1998). 

Segundo Klem (1995), a SEM pode ser entendida como uma extensão da 
regressão múltipla, sendo que nesta o pesquisador está interessado em prever uma única 
variável dependente, enquanto na SEM, há mais de uma variável dependente, havendo a 
preocupação com a ordem entre as variáveis. Na regressão, 'X influencia Y". Já na 
SEM, 'X influencia Y e Y influencia Z". Uma das características básicas da SEM é que 
se pode testar uma teoria de ordem causal entre um conjunto de variáveis, podendo se 
investigar quão bem as variáveis preditoras (predictors) explicam a dependente 
(criterion) e, também, qual das preditoras é a mais importante. Portanto, conforme 
explica Maruyama (1998), os métodos de SEM devem ter início em um modelo 
conceitual que especifique as relações entre um conjunto de variáveis. 

A SEM tem sido rotulada de modelagem de caminhos (path modeling), análise de 
caminhos (path analysis) e análise de variáveis latentes de equações estruturais (latent 
variable analysis of structural equations). Além disso, esta técnica tem sido referida até 
pela denominação de alguns programas computacionais como, por exemplo, análise 
LISREL (Joreskog e Sorbom, 1993). 

Uma técnica com larga possibilidade de uso e tantas aplicações acaba por 
confundir os pesquisadores sobre a sua correta definição. Para caracterizar esta 
ferramenta, Hair et aUi (1995) utilizam dois critérios bem definidos para conceituar a 
SEM: 

• Processo de estimativa de múltiplas e interrelacionadas relações dependentes. Este 
processo é feito pela definição do modelo estruturado de equações, baseado na 
teoria, na prévia experiência e nos objetivos do pesquisador. 

• Habilidade de representar conceitos não observados nestes relacionamentos e 
contabilizar os erros de medidas no processo de estimação. A utilização de variáveis 
latentes (que não podem ser medidas diretamente, mas podem ser aproximadas por 
variáveis observadas) permite ao pesquisador avaliar a confiabilidade do constructo 
e a especificação do erro da medida. 

Segundo Klem (1995), a análise de caminhos foi usada pela primeira vez em 
1918, por Sewall Wright, um geneticista que resolveu equações simultâneas para 
desvendar influências genéticas através de gerações. Ele desenvolveu um modelo 
unidirecional onde as causas e as saídas eram conhecidas e a causalidade era estipulada 
em uma única direção, sem feedback. Este modelo é conhecido como unidirecional ou 
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recursivo. Modelos deste tipo são os únicos que podem ser apropriadamente chamado 
de análise de caminhos (Maruyama, 1998, p.16). 

Apenas em 1960, sociólogos, psicólogos, economistas e cientistas políticos 
começaram a escrever sobre a aplicação desta ferramenta nas ciências sociais. Blalock e 
Duncan (na década de 1960), citados por Klem (1995) e Maruyama (1998), são 
considerados os pioneiros na aplicação desta técnica na área social. O grande problema 
desta técnica era a necessidade de um esforço computacional para a resolução dos 
problemas. No entanto, o desenvolvimento da tecnologia para computadores pessoais 
possibilitou o aparecimento de softwares específicos para este assunto. 

Os mais conhecidos programas desenvolvidos para a SEM atualmente são: o 
LISREL (Joreskog e Sorbom, 1993), EQS (Bentler, 1989), e o Amos (Arbuckle, 1997; 
SPSS, 1998). Todos têm em comum o fato de utilizarem modelos de regressão linear 
nas análises efetuadas para verificar as relações hipotetizadas entre variáveis. Além 
destes programas, Hair et aUi (1998) citam o PROC CALIS of SAS, o COSAN e o 
L VPLS (p. 607). O pacote estatístico considerado para discussão neste estudo é o SAS 
8.2 em conjunto com o LISREL, no qual é possível realizar as análises a partir do 
diagrama, sem a necessidade de indicar as equações. Este pacote estatístico é bastante 
flexível e realiza a maioria dos testes necessários para a análise do modelo. 

O ponto inicial para a aplicação da SEM é a teoria utilizada pelo pesquisador a 
respeito das relações causais entre um conjunto de variáveis, definindo hipotéticos 
constructos e especificando as dimensões de cada (Bollen, 1989). Isto inclui a 
classificação dos conceitos como dependentes ou independentes. Para cada variável 
dependente é preciso definir as variáveis explicadoras deste constructo. A teoria pode 
ainda definir o sinal e o tamanho relativo do efeito direto de um constructo em outro 
(Joreskog e Sorbom, 1993). 

O modelo pode ser apresentado tanto em equações quanto por meio do uso de um 
diagrama, compreendendo um grupo de afirmativas que resumem um conjunto de 
hipóteses. Segundo Hair et aUi (1998, p. 593), o erro mais crítico na definição do 
modelo é a omissão de uma ou mais variáveis independentes, um problema conhecido 
como erro de especificação. O relacionamento teórico entre os constructos constitui o 
modelo estrutural da pesquisa. O relacionamento entre os indicadores e os 
constructos constitui o modelo de mensuração dos estudos. Com o objetivo de testar o 
modelo genericamente, cada uma destas partes deve ser formulada em termos 
estatísticos (Joreskog e Sorbom, 1993). 

Para efetivar-se a análise, faz-se necessana a existência de dados para cada 
variável do modelo. As variáveis devem ser mensuradas em uma escala intervalar ou, 
possivelmente, em uma escala ordinal, que possa ser tratada como intervalar. O 
tamanho da amostra necessária depende da complexidade do modelo, sugerindo-se 200 
a 300 casos para cada modelo (Maruyama, 1998 e Klem, 1995). Para Hair et aUi. (1998, 
p. 604), deve-se ter de 5 a 10 respondentes por parâmetro no modelo. O número mínimo 
de elementos que compõem a amostra deve ficar entre 100 e 150, quando se utiliza a 
estimativa da máxima verossimilhança no cálculo dos parâmetros (p.605). 

Existem dois tipos de variáveis em um modelo de SEM (Loehlin, 1998): as 
endógenas e as exógenas. As primeiras (endógenas) são explicadas pelas últimas 
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(exógenas). As variáveis exógenas são assumidas como dadas, isto é, o modelo não 
tenta explicá-las. Esta distinção é similar à classificação entre variáveis dependentes 
(endógenas) e independentes (exógenas) na análise de regressão. Entretanto, na SEM, 
uma variável pode ser tanto dependente quanto independente. A regra é: se uma variável 
é dependente em alguma parte do modelo, então ela é endógena (Klem, 1995). Hair et 
alli (1998, p. 594) argumentam que o diagrama deve ser definido em termos de 
constructos, para então se buscar variáveis (indicadores) que irão mensurá-los. A regra 
geral é que cada constructo seja definido por 4 a 5 indicadores, embora quando se lide 
com escalas preexistentes isto não seja válido. Os constructos podem ser exógenos ou 
endógenos. Cada constructo endógeno constitui uma variável dependente nas equações 
estruturais (Sharma, 1996). 

Os modelos representados nos diagramas utilizados na SEM podem ser 
classificados, primariamente, em dois tipos, dependendo do relacionamento dos 
constructos. Os modelos, onde as causalidades são hipotetizadas em uma única direção 
(fluxo uni direcional) , são ditos do tipo recursivo, sendo ainda classificados em 
totalmente ou parcialmente recursivo. Quando o fluxo é totalmente recursivo, cada 
variável tem um efeito direto nas outras. Em um modelo parcialmente recursivo, por sua 
vez, uma ou mais ligações de causalidade não estão especificadas no diagrama. Por 
último, quando o fluxo causal tem mais de uma direção, os modelos são denominados 
de não recursivo (Loehlin, 1998). 

Segundo Klem (1995, p.71), a forma mais simples e tradicional de calcular os 
coeficientes das relações entre variáveis exógenas e endógenas é através do uso de 
regressão múltipla. Uma análise de regressão é necessária para cada variável endógena 
no modelo. De acordo com Maruyama (1998, p.39), os efeitos diretos das variáveis 
exógenas nas endógenas são estimados através da análise de regressão OLS (Ordinary 
Least Squares): cada variável endógena deve ser vista como tendo sua própria equação 
de regressão que descreve a estrutura das relações entre variáveis, isto é, equações 
estruturais (cada equação de regressão é uma equação estrutural). 

O efeito direto entre duas variáveis é revelado no diagrama quando da finalização 
dos cálculos através do pacote estatístico. Os efeitos indiretos - os caminhos que se 
estendem através de variáveis intermediárias - devem ser calculados da seguinte forma: 
localizam-se todas as rotas indiretas em que o efeito flui de uma variável para outra e, 
posteriormente para cada rota, multiplicam-se os coeficientes. Finalmente, acrescentam
se os produtos encontrados para obter-se o efeito indireto. A variável que intervém entre 
duas, em um modelo de SEM, funciona como uma mediadora. Além disso, há, ainda, a 
opção para o cálculo do efeito total (direto e indireto) entre variáveis Sharma (1996). 

Para cada par de variáveis no modelo há uma correlação implícita. Esta 
correlação, segundo Klem (1995, p.75), é a soma de quatro componentes: o efeito direto 
(se existente), a soma dos efeitos indiretos (se existentes) e de dois outros possíveis 
componentes, quais sejam, a soma dos "efeitos espúrios" e a soma dos" efeitos não 
analisados". Um efeito espúrio entre variáveis surge quando elas têm uma causa 
comum, sendo caracterizado por um caminho que vai no sentido contrário à direção das 
setas. Já um efeito não analisado é aquele que envolve uma seta curva com duas pontas 
(correlação) entre variáveis exógenas. Este efeito é tido como não analisado por não 
envolver uma relação causal mas, sim, uma correlação, onde a ordem causal não é 
especificada. Para indicar o resíduo e o erro da variância, é possível a inclusão de uma 
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variável erro, que indica a vanancia não explicada no modelo. Lembra-se que, na 
regressão múltipla, o resíduo é a diferença entre o valor observado para a variável 
dependente e o valor calculado pela variável independente - o resíduo é o erro na 
predição (Hoyle, 1995). 

Klem (1995, p.88) cita que, ao verificar-se os resultados de uma análise de 
caminhos, o pesquisador deve considerar a possibilidade da existência de: (i) erros de 
medidas nas variáveis observadas; (ii) erros de especificações no modelo; e (iii) 
problemas de multicolinearidade e singularidade17 dos dados. Finalmente, Pedhazur e 
Schmelk:in (1991) alertam para a necessidade de se averiguar se o número de casos é 
suficiente. "Uma regra geral é que se tenha de 5 a 1 O observações para cada 
parâmetro". Dessa forma, cada seta no diagrama contém um parâmetro, incluindo as 
setas para os erros residuais. 

17 Multicolinearidade ocorre quando as variáveis são altamente correlacionadas (R2 0.90 ou maior) e singularidade 
ocorre para variáveis perfeitamente correlacionadas (R2 igual 1). Multicolinearidade e singularidade demonstram a 
redundância das variáveis e a necessidade de remoção desta co-dependência da análise. Multicolinearidade e 
singularidade podem causar tanto problemas lógicos como estatísticos. Obviamente, variáveis redundantes 
enfraquecem a análise (exceto no caso de análise fatorial), por meio da redução do número de graus de liberdade do 
erro. 
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111.3.2. Modelo de Análise dos Dados 

A verdadeira força desta análise está em conciliar um modelo de mensuração (ou 
medição) com o modelo estruturado de equações. Para garantir que ambos os modelos 
estão corretamente especificados e que o resultado é válido, Hair et aUi (1998) utilizam 
um processo de sete estágios. Os três primeiros estágios são apresentados na figura 24 a 
seguir: 

Figura 24 -Estágios 1 a 3 - SEM 
"\ 

Desenvolver um Modelo Teoricamente SUQortado 
A vali ar a Estratégi a de Modelagem 

Especificar o Modelo Teórico 

'-.. 

." 
/ "'\ 

Constru!tão do Di agram a de Caminhos 
Definição dos Construtos Exógenos e Endógenos 

Relacionar os conceitos no Diagrama 

'-.. 

." 
"\ 

Conversão do Di agrama de Caminhos 
Equações do Modelo Estrutural 

Equações do Modelo de Medição 
Identifi cação da Correl ação entre Conc eitos 

"- .I 

Baseado em Hair et alli (1998) 

Estágio 1 - Desenvolver um Modelo Teoricamente Suportado 

O objetivo desta análise é compreender melhor como os fatores percebidos pelo 
usuário contribuem para a efetivação do processo de compra de CD via comércio 
eletrônico. Como já descrito anteriormente, uma amostra probabilística foi submetida a 
um questionário, onde se solicitou aos respondentes que informassem suas percepções 
sobre diversos atributos dos websites. A amostra teve 489 formulários válidos com 37 
perguntas respondidas. 

Após o uso de técnicas de mensuração e escala e da avaliação por um grupo 
piloto, pode se definir tanto o modelo estrutural como o modelo de mensuração. 
Infelizmente, nesta análise só foi possível mensurar o consumidor até o grau de intenção 
de compra, e não da compra propriamente dita. Isto será deixado para futuras 
investigações. 
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A aplicação da SEM permite muita flexibilidade, podendo ser utilizada para 
confirmar a existência da relação entre os constructos (confirmatory model strategy), 
para verificar quais modelos possuem maior aderência (competing models strategy) ou 
até mesmo para explorar novos padrões de relacionamentos não previstos pelo 
pesquisador (model development strategy) (Hair et aUi, 1998). Este estudo possui o 
objetivo de apenas confirmar a análise, sendo do tipo confirmatory model strategy. 

As variáveis desta pesquisa estão descritas na tabela abaixo, com a determinação 
dos seus indicadores: 

Tabela 34 - Constructos e Indicadores 

Baseado em Sharma (1996) 
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Os relacionamentos apresentados na tabela 35 já foram definidos nesta pesquisa e 
vêm sendo justificados por toda o referencial teórico descrito anteriormente (ver figura 
21 apresentada anteriormente): 

Baseado em Pedhazur e Schmelkin (1995) 

O desejo de incluir todas as vanaveis deve ser sempre confrontado com as 
limitações práticas da técnica SEM. Embora não haja limites para o número de variáveis 
do modelo, em termos práticos, os limites são determinados pelos métodos 
computacionais. Além disso, a interpretação dos resultados, particularmente a 
significância estatística, se torna bastante difícil quando se utilizam mais de 30 
constructos. Assim, o pesquisador deve sempre incluir o maior número de variáveis 
relevantes, considerando os benefícios de modelos eficientes, porém parcimoniosos 
(Joreskog e Sorbom, 1993). 

Estágio 2 - Construção do Diagrama de Caminhos 

O próximo passo é a representação gráfica dos relacionamentos entre os 
constructos apresentado no modelo no diagrama de caminhos. Sharma (1996) define um 
padrão a ser seguido no desenho das variáveis no diagrama. Este padrão possui a 
seguinte especificação: os quadrados representam as variáveis exógenas não 
observadas; as elipses representam as variáveis não observadas latentes ou os erros; uma 
seta reta com uma única ponta indica o caminho ou a relação de causa e efeito entre 
duas variáveis; e uma seta curva com duas pontas entre duas variáveis representa uma 
covariância ou correlação. 

Para Maruyama (1998), as setas curvas com duas pontas representam as relações 
entre as variáveis exógenas, que são tidas como existentes, mas não são explicadas no 
modelo. Os diagramas devem ser desenhados de modo que o fluxo causal seja da 
esquerda para a direita. 



o representa variável endógena latente 

G representa variável exógena latente 

-----..... representa relação causal entre as variáveis 

~ representa covariância entre as variáveis 
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Baseado nestas definições, o diagrama de caminhos desta pesquisa é apresentado 
a seguir, representando apenas a relação entre os constructos: 

Figura 25 - Modelo de Equações Estruturadas 

Estilo do 

Ori entação do 
Usuário 

Tamanho e 
Reputação 

Utilidade 
Percebida 

Facilidade de 
Uso 

Prazer e 
Atratividade 

Percebido 

Confiança e 
Aversão ao 

Risco 

Estágio 3 - Conversão do Diagrama de Caminhos em Matrizes 

Atitude e 

Baseado em Hair et alli (1998) 

Após desenvolver o modelo teórico e o diagrama de caminhos, o pesquisador está 
apto a especificar o modelo de maneira mais formal. Isto é realizado por meio de 
equações que definem: 

• o modelo estrutural unindo os constructos; 

• o modelo de mensuração, especificando que indicadores medem os constructos; 

• o conjunto de matrizes indicando qualquer correlação entre constructos ou 
indicadores. 

Apesar de ser urna técnica estatística com grande possibilidade de aplicação e de 
fácil entendimento dos resultados, o uso de equações estruturadas (SEM) possui a 
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desvantagem de obrigar o pesquisador a possuir um conhecimento mínimo sobre 
manipulação de matrizes. O modelo é demonstrado a seguir, por meio da notação de 
matrizes proposta por Joreskog e Sorbom (1993), em seu algoritmo LISREL. O modelo 
é do tipo: 

Modelo Estrutural: [11] = [I1 [~] + [~] [11] + [Ç] 
Modelo de Mensuração dos Constructos Exógenos: [X] = [Ax] [~] + [er] 

Modelo de Mensuração dos Constructos Endógenos: [Y] = [Ay] [~] + [E] 
Matriz de Correlação/Covariância: [<1>] e [",] 

do Constructo 

Baseado na notação de Jõreskog e Sõrbom (1993). 

A seguir, tem-se a definição da matriz de determinação do modelo de equações 

estruturais: as matrizes [~] e[r] (ver tabela 37 a seguir): 

Baseado na notação de Jõreskog e Sõrbom (1993). 
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A matriz anterior (ver tabela 37) é de fácil leitura, por exemplo, a primeira linha 
demonstra que a variável latente UP (Utilidade Percebida) é composta das variáveis EU 
(Estilo do Usuário) e OU (Orientação do Usuário). Os parâmetros y11 e y12 
representam os coeficientes de regressão desta equação, tendo como erro associado a 
esta equação Çl (UP = yll EU + y12 OU + Çl). O modelo estrutural é composto de 
cinco equações que possuem como variáveis independentes(matriz ç): EU, OU e TR. As 
variáveis UP, FU, PP e CR (matriz 11) servem tanto como variáveis dependentes como 
independentes. 

O próximo passo neste processo é definir o modelo de mensuração. A discussão 
sobre o uso de escala, dimensionalidade do constructo e de múltiplos indicadores já foi 
realizada anteriormente. Esta análise do modelo de mensuração é a mesma realizada 
durante a análise fatorial. O resultado deste modelo irá demonstrar quanto cada 
indicador contribui para a medição do constructo e quais deles possuem maior 
confiabilidade. As matrizes Ax e Ay (ver tabelas 38 e 39) seguintes representam as 
equações de mensuração: 

Tabela 38-

Baseado na notação de JOreskog e Sorbom (1993). 
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Baseado na notação de Jõreskog e Sõrbom (1993). 

Nestas matrizes estão definidos quais indicadores estão relacionados a quais 
constructos. Ao final da análise SEM, será possível determinar os coeficientes de cada 
indicador para o constructo, estimar o erro presente em cada indicador e estimar o erro 
de mensuração de do constructo. Por exemplo, o constructo 'Prazer Percebi do" é 
medido pelos indicadores PP1, PP2 e PP3. Ao final da análise é possível avaliar o 
coeficiente de mensuração para respectivamente cada indicador À6.21' À6.22 e À6.23, bem 
como calcular-se o seu erro. A grande vantagem, neste tipo de análise (fatorial) é que se 
pode estimar a confiabilidade do constructo, ou seja, quão bem este constructo foi 
medido por meio do índice a. de Cronbach (Sharma, 1996). 

A SEM permite, ainda, tratar um problema que é de difícil resolução em outras 
técnicas estatísticas: os efeitos não analisados. Normalmente, a regressão múltipla é 
realizada assumindo-se a não existência de influências recíprocas entre as variáveis 
explicativas. Na SEM é possível estimar a covariância entre os constructos e a 

covariância entre os indicadores. A matriz ["'] (ver tabela 40) seguinte demonstra a 
covariância entre os constructos que o pesquisador deseja estimar. No modelo definido 
nesta pesquisa, não foi assumida nenhuma interação entre os indicadores: 

Tabela 40 - Parâmetros de Covariância a serem Estimados 

83 

93 

84 85 86 

84 87 88 

95 97 89 

86 88 89 

Baseado na notação de Jõreskog e Sõrbom (1993). 
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Na matriz simétrica anterior (tabela 40), estão especificadas as covariâncias que 
devem ser estimadas pela SEM. Por exemplo, está sendo solicitada a determinação da 
covariância entre EU e OU. Assim, pode-se estimar qual o grau de influência 
compartilhada entre estas duas variáveis explicativas. Isto é particularmente útil para 
resolvermos casos de influência conjunta ou existência de alguma variável 
interveniente. Uma discussão maior sobre este assunto pode ser encontrada em Klem 
(1995). 

A seguir, são apresentados os estágios quatro a sete do processo SEM descrito por 
Hair et aUi (1998). Até então, toda a análise serviu como suporte para determinar-se os 
parâmetros a serem estimados, bem como revelar incoerências estruturais ou de 
mensuração. Uma vez que o modelo já se encontra definido, começa a se discutir o 
processo de solução e análise do sistema de equações. 

Figura 26 -Estágios 4 a 7 - SEM 
Escolha a Matriz de Análise 

Premissas SEM 
Tamanho da Amostra 
Método de Estimação 

Análi se da Identifi ca~ão do Modelo 
Determinação do número de g.1 

Diagnóstic o\Remé dio pl probl em as de Iden tific ação 

Avalia~ão das Estimativas do Modelo 
Análise das Estimativas 

Índices de Aderência do Modelo de Mensuração 
Índices de Aderência do Modelo de Estrutural 

Análise e IntefI~reta~ão do Modelo 
Índices de Modificação 
Análi se dos Resí duos 

Alteração Teoricamente Justificada? 

FIM 

Baseado em Hair et aUi (1998) 

Neste processo, o sistema é continuamente realimentado até que a solução final se 
estabilize. Antes de verificar a solução do problema é analisado se algum indicador ou 
constructo deve ou não participar do modelo (offending estimates). Neste caso, o 
parâmetro é retirado ou tratado, com a geração de uma nova solução. Todavia, toda 
alteração deverá ser teoricamente justificada, para evitar-se chegar a um modelo que 
represente os dados matematicamente, mas não tenha nenhuma validade prática ou 
empírica, o que é chamado de GIGO - Garbage In, Garbage Out (Churchill, 1979) 
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Estágio 4 - Escolha da Matriz de Análise 

o modelo de equações estruturadas pode acomodar ou utilizar para sua análise 
tanto a matriz de correlação como a matriz de covariância 18. Para os propósitos da 
estratégia de confirmação deste projeto, a matriz de correlação será utilizada. O 
primeiro obstáculo na determinação da matriz de correlação foi a presença de variáveis 
ordinais. A correlação entre variáveis contínuas é medida pelo coeficiente de Pearson, 
porém no caso de correlação entre variáveis ordinais, conforme afirmam Jareskog e 
Sarbom (1993), deve ser utilizada a matriz de correlação policlórica/poliserial 
(Polyserial / Polychoric Correlation). Além disso, é necessário calcular a matriz de 
covariância assimptótica a ser utilizada como matriz dos pesos das medidas da 
correlação. A matriz e seus testes podem ser vistos no Anexo 11 deste trabalho. 

Ainda segundo Jareskog e Sarbom (1993), o modelo deverá ser estimado pelo 
método dos mínimos quadrados ponderados (MWLS -Minimum Weight Least Square) 
ao invés do tradicional método da máxima verossimilhança (MLE - Maximum 
Likelihood Estimator). Estes procedimentos impedem qualquer desvio significativo 
dado que as variáveis são do tipo ordinal. No entanto, sempre que possível deve-se 
utilizar o método MLE, visto que o MWLS consome muito mais tempo e muito mais 
recursos computacionais, nem sempre convergindo para uma solução. Outro ponto 
ressaltado por estes autores é que normalmente o método MWLS necessita de um uma 
amostra maior, porém para casos de variáveis do tipo Likert de 5 pontos, não existiriam 
desvios significantes para amostras com tamanho maior que 300. Ainda ssim, conforme 
afirma Garson (2002), estudos empíricos sugerem que o método WLS tipicamente 
resulta em estimativas dos parâmetros similares as obtidas pelo método MLE e a não 
existência de diferenças de interpretação. 

A técnica SEM demanda algumas premissas para poder ser utilizada: 

• As observações coletadas dos respondentes devem ser independentes. Isto foi 
comprovado pelo teste de aleatoriedade da amostra feito anteriormente. 

• Assume-se que os relacionamentos são do tipo linear, isto é, qualquer outro tipo de 
relacionamento do tipo não linear não será tratado pelo modelo; 

• A amostra deve ser probabilística. Caso isto não seja possível, deve se buscar um 
tamanho de amostra com mais de 200 observações e de, no mínimo, cinco 
respondentes para cada relação estimada. Neste caso, a pesquisa está em total 
harmonia com esta premissa; 

• A amostra não deve apresentar curtose (kurtosis) acentuada e pequena 
tendenciosidade em relação à média (skewness). Estes testes foram apresentados na 
seção sobre amostra e nenhum grave comprometimento dos dados foi revelado. 

18 Covariância e Correlação são medidas utilizadas para avaliar a direção e o grau de relacionamento linear entre duas 
variáveis. A diferença básica entre elas reside na dimensionalidade das medidas, pois a covariância é expressa em 
termos da unidade de medida da observação, enquanto a correlação é adimensional - variando de -1 a +1 
(Wonnacott, 1972). 



147 

Estágio 5 - Avaliando a Identificação do Modelo 

Durante o processo de estimação, um dos graves problemas que podem acometer 
ao modelo é a questão da identificação. O problema de identificação, em termos 
simples, diz respeito à inabilidade do modelo proposto em gerar estimativas únicas. Em 
álgebra, isto significa apenas que o número de equações independentes deve ser igual ao 
número de variáveis, para se resolver um sistema de equações lineares (Klem, 1995). 
Neste projeto, o modelo está super identificado. De qualquer modo, o programa de 
computador de estimação revela qualquer erro referente à identificação do modelo. 

Um modelo é dito supra identificado quando há menos informações disponíveis 
do que variáveis a serem estimadas. Um modelo apenas identificado é aquele que possui 
o mesmo número de variáveis e informações, com graus de liberdade igual a zero. O 
ideal para uma análise SEM é um modelo super identificado. Neste caso, há mais 
informações disponíveis do que parâmetros a serem estimados e o número de graus de 
liberdade é maior do que 1. Deste modo, é possível avaliar a identificação por meio do 
cálculo do número de graus de liberdade (Hair et alU, 1998). 

O número de graus de liberdade do modelo é um dos parâmetros importantes para 
qualquer cálculo estatístico e revela qual a liberdade da ferramenta de estimação para 
encontrar a solução final. Este parâmetro é utilizado em todos os testes da solução e está 
baseado na diferença entre o número de correlações existentes (informações) e o 
número de coeficientes (parâmetros estimados) no modelo proposto (Maruyama, 1998). 

Estes dados estão descritos abaixo e foram retirados do output do programa SEM 
(SAS 8.2 ®), da solução final de estimação: 

Fonte: SAS® 8.2 Output, The CALIS Procedure. 

O modelo em questão está super identificado visto que apresenta 231 informações 
em sua matriz de correlação e está estimando 61 parâmetros. Desta maneira, o número 
de graus de liberdade do modelo é 170, configurando bastante liberdade para encontrar 
a solução pelo programa. 

19 As infonnações disponíveis correspondem ao número de correlações independentes em uma matriz de correlarão. 

No caso em questão, a matriz de correlação possui 21 variáveis (n), resultando em 231 infonnações: C n+l= 

n*(n+l)/2 (JOreskog e Sõrbom, 1993). 
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Estágio 6 - Avaliação das Estimativas do Modelo 

O processo descrito por Hair et alli (1998) possui quatro grandes partes: i) 
avaliação das estimativas incoerentes (offending estimates); ii) avaliação da validade do 
modelo; iii) avaliação do modelo de mensuração e iv) avaliação do modelo estrutural. 
Nesta pesquisa, irá se utilizar a mesma metodologia: 

A primeira análise a ser feita é sobre a coerência das estimativas. A maneira 
correta de identificar problemas deste tipo é a verificação de três itens: i)variância do 
erro negativa, ii) coeficientes padronizados maiores que o valor 1.0 ou iii) erro padrão 
dos parâmetros muito alto. As seguintes variáveis apresentaram estes tipos de 
problemas, também conhecidos como Heywood Case: 

Variância do erro negativa: EU3, OU4, CR3 e FU2 

Coeficiente padronizado maior que o valor 1.0: Constructo TR 

Erro padrão muito alto: OUl 

Em resumo, as variáveis EU3, OU4, CR3, FU2 e OUl foram retiradas do modelo. 
Após a eliminação destas variáveis (perguntas) e também do constructo TR (Tamanho e 
Reputação), chegou-se a um modelo estabilizado sem nenhuma offending estimate. Há 
de se observar que não foi encontrado nenhum problema de identificação no modelo. 

A retirada do constructo TR (Tamanho e Reputação) precisa, entretanto, ser mais 
bem detalhada dada a sua importância no estudo. A pesquisa possui a hipótese que o 
tamanho e a reputação (TR) da loja influenciam na percepção da confiança e do risco 
(C R) no processo de compra de CDs via Internet. No entanto, no modelo estatístico 
analisado, este constructo não permite encontrar uma solução viável para o problema. 
Apesar de teoricamente justificado, os dados coletados não conseguem validar tal 
afirmativa. De acordo com a metodologia de resolução proposta por Hair et alli (1998), 
este constructo deve ser eliminado do modelo. A existência de coeficientes 
padronizados com valores maiores que 1.0 significa que há um problema de validade 
discriminatória entre os constructos, isto é, dois constructos estão altamente 
relacionados ou medem o mesmo conceito. Assim, o modelo não é capaz de identificar 
diferenças significativas válidas entre os constructos (Sharma, 1996). 

O problema da validade discriminatória encontrado no modelo foi decorrente da 
formulação do questionário apresentado anteriormente. Neste, o respondente foi 
estimulado a escolher o website onde habitualmente realizava suas compras. Isto criou 
uma tendenciosidade na amostra, impedindo a análise da variável Tamanho e Reputação 
(TR). Afinal, os participantes da pesquisa avaliaram somente os websites que 
costumavam realizar suas compras de CDs e, muito provavelmente, eles se sentiam 
seguros e confiantes em relação a estas lojas virtuais, caso contrário não fariam compras 
nele. Assim, a avaliação do tamanho e da reputação da loja virtual no questionário foi 
um dado redundante, pois não possuía discriminação suficiente em relação à confiança e 
ao risco. Como sugestão, este constructo (Tamanho e Reputação) deverá ser avaliado de 
forma diferente em estudos futuros. Todavia, nada poderá ser concluído sobre a 
influência desta variável neste estudo e ela será retirada do modelo estatístico em 
questão. 
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A avaliação do modelo de mensuração serve para analisar o inter-relacionamento 
entre um conjunto de indicadores que servem para mensurar determinada variável 
hipotética (constructos). Estes últimos contém a informação que não pode ser 
mensurada ou observada diretamente, mas somente por meio dos primeiros - os 
indicadores. Além disso, esta análise permite a redução do número de indicadores na 
pesquisa, diminuindo sua complexidade, sem perder o poder de explicação do 
constructo. Isto é feito eliminado-se os indicadores que não possuem alta correlação 
com o conceito a ser medido (Cureton e D'Agostino, 1983, p.3). 

Neste tipo de análise, cada indicador é 'explicado" por sua estimativa (Jactor 
loadinio) no respectivo constructo. O valor de cada constructo é calculado baseando-se 
na estimativa para cada indicador, criando-se uma escala. O processo é o mesmo 
utilizado na Análise Fatorial, com a diferença que o modelo de mensuração define os 
indicadores e constructos a priori, enquanto que a análise fatorial é uma técnica 
exploratória ou a posteriori. Esta técnica estatística permite apontar quais indicadores 
relacionam-se com um constructo ainda não definido. O significado substantivo dado a 
um constructo é baseado na análise cuidadosa dos indicadores relacionados (Kim e 
Mueller, 1978, p. 56). A escala final é obtida pela média das estimativas padronizadas 
dos indicadores para cada constructo. 

Os valores encontrados na solução final são apresentados na tabela 42 a seguir: 

Tabela 42 - Estimativas Padronizadas, Erro e Coeficiente de Determinação do 
Modelo de MtmSlllralcã( 

0.6181 0.4315 

0.5792 0.0236 

0.3993 0.5471 0.2727 

0.8643 0.2531 0.8441 

0.4327 0.6128 0.3115 

0.8325 0.4981 0.5673 

0.6556 0.1373 0.9749 

0.4802 0.2299 0.8702 

0.7388 0.3070 0.7831 

0.6793 0.5703 0.4857 

0.9340 0.7694 0.2606 

0.8426 0.4541 0.6169 

0.9302 0.5386 0.5214 

0.6775 0.1277 0.9857 

0.7085 0.2900 0.8023 

0.9288 0.1347 0.9778 

0.8776 0.5410 0.5186 

20 Factor Loading é a estimativa obtida no modelo de mensuração representando a correlação entre o indicador e o 
constructo. Esta estimativa é realizada analisando o relacionamento entre indicador e constructo, desconsiderando a 
influência dos outros indicadores (Stevens, 1992). 
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0.8115 0.3415 0.7441 

0.9078 0.1759 0.9312 

Fonte: SAS® 8.2 Output, The CALIS Procedure. 

De acordo com a análise do coeficiente de determinação R2
, que mede a variação 

explicada em relação à variação total (Wonnacott, 1972), o indicador EU4 possui pouco 
poder de explicação sobre o Estilo do Usuário (valor encontrado de 0,0236). Isto será 
confirmado mais adiante na análise da confiabilidade da escala de medição. Mesmo 
assim, o modelo pode ser considerado válido pois está de acordo com a definição de 
Joreskog e Sorbom (1993), onde não há problema significante em se ter apenas um 
R2 abaixo de 25 % para cada conjunto de 20 equações calculadas. 

Tabela 43 - Estimativas do Modelo Estrutural 

Fonte: SAS® 8.2 Output, The CALIS Procedure. 

Neste caso, o menor valor do coeficiente de determinação R2 é de 
aproximadamente 41 %, o que não compromete os resultados encontrados. Deste modo, 
segundo a metodologia definida, pode ser feito o próximo passo que é a avaliação da 
validade das equações para verificar-se a existência de estimativas incoerentes 
(offending estimates) no modelo analisado. 

A avaliação da validade do modelo é feita comumente verificando-se um conjunto 
de medidas de aderência (goodnes of fit). Na cabe aqui detalhar os procedimentos de 
cálculo de cada um dos índices utilizados. A maioria destes foi gerado automaticamente 
como resultado do programa de análise estatística. No entanto, interpretar os resultados 
e compreender o conceito de cada uma destas medidas é fundamental para a validar a 
solução do modelo encontrada. 

o tabela a seguir (tabela 44) resume as medidas de Goodness of Fit do modelo 
como um todo. Em termos comparativos, este quadro é similar à análise da variância 
(ANO V A) dentro da estimativa de regressão múltipla, medindo a validade global das 
equações. 
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Tabela 44 - Resultado do Teste de Aderência do Modelo Final 

0,9246 

0,8573 

0,0526 

0,9788 V 

198,39 

170 

0,07 

9376,7 

210 

0,05815 

0,03310 

0,08320 

0,12 

0,9351 

52 

0,9962 

Fonte: SAS® 8.2 Output, The CALIS Procedure. 

o modelo está bem ajustado aos dados, visto que os índices NFI, TLI e CH estão 
todos acima do mínimo sugerido de 0,9, conforme Klem (1995). Os resíduos podem ser 
considerados pequenos pois o valor do RMSR (Root Mean Square Residual) é de 
aproximadamente 0,05, de acordo com Hair et aUi (1998). O valor do índice ajustado 
dos resíduos (RMSEA) deve se situar entre 0.00 (perfect fit) e 0.08 (a um nível de 5% 
de significância), o que está de acordo com o obtido de 0.0582. A probabilidade de 
Close-Fit (PCLOSE) é de 12%, confirmando que a variação dos resíduos é realmente 
pequena no modelo, pois de acordo com Kline (1998) este índice deve ser acima de 5%. 
A amostra também está adequada no modelo, conforme demonstra o índice de Hoelter, 
já que o seu tamanho (496) é maior que o valor encontrado (52). Diante do exposto 
acima, a conclusão da análise da aderência do modelo final é pela sua aceitação, 
como forma de explicar os dados observados. 

A única medida que contraria todas as outras é a estatística do Chi-quadrado (X2
). 

Esta índice é, na verdade, uma medida da falta de aderência (badness of fit) do modelo, 
medindo a variação não explicada dos resíduos. Assim, quanto maior o valor do X2

, 

maior a distância entre a matriz de covariância observada e matriz da covariância 
ajustada do modelo e, portanto, pior o poder de explicação do modelo. No entanto, 
conforme afirmam Joreskog e Sorbom (1993), esta medida é calculada baseada no 
tamanho da amostra (N-l vezes o valor mínimo da Fit Function, onde N é o tamanho da 
amostra) e tende a ser superestimada para amostras maiores que 200 observações. 
Assim, para evitar-se este tipo de problema, é preferível utilizar medidas que 
compensem o tamanho da amostra, como o AGFI (Adjusted Godness of Fit lndex), o 
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NFI (Normed Fit index), o TLI (Tucker-Lewis lndex), o RMSEA (Root Mean Square 
Errar of Approximation) e o CFI (Comparative Fit lndex). 

Uma vez que o modelo, de modo genérico, foi aceito, cada constructo deve ser 
avaliado separadamente por meio do: 

• Exame dos coeficientes dos indicadores e de suas significâncias estatísticas; 

• Cáloulo do ex de Cronbach, da confiabilidade da escala de medição e da variância 
extraída para análise da validade convergente e discriminante. 

A análise do teste t para os coeficientes dos indicadores é demonstrada na tabela a 
seguir. Para um nível de significância de 1 %, os valores devem ser maiores que 2.6021

. 

Pode-se perceber que todos os valores estão bem acima do nível desejado, significando 
que todos os parâmetros de mensuração (indicadores) são estatisticamente 
significantes. Assim, pode-se afirmar que os indicadores estão positivamente 
relacionados aos constructos, a um nível de 1 % de significância. A tabela seguinte 
demonstra os valores encontrados para o teste t dos indicadores: 

Fonte: SAS® 8.2 Output, The CALIS Procedure. 

Na tabela anterior, os valores Fixed são aqueles que foram utilizados pelo 
programa para realizar o cálculo dos outros indicadores. Deste modo, eles não possuem 
cálculo de estimativa e tampouco podem ser verificados por meio do teste-t. Estes 
indicadores são tomados como base de comparação para o cálculo dos outros 

21 o valor citado é encontrado com base na tabela de estatísticas da dimensão t - função t de student. No caso em 
questão para um teste com I % de significância o valor padrão para este parâmetro é 2.605 em um teste uni-caudal. 
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indicadores. Isto não influencia a conclusão anterior que todos os coeficientes estão 
relacionados aos constructos a um nível de significância de 1 %. 

Uma vez examinada a significância dos indicadores, necessita-se calcular a 
confiabilidade (reliability) de cada constructo. Um constructo é dito confiável quando 
seus indicadores explicam a maioria de sua variação. Três métodos independentes são 
comumente utilizados para calcular-se a confiabilidade do constructo: coeficiente a de 
Cronbach22

, a confiabilidade composta (Composite) e análise da variância extraída 
(Variance Extracteá). A medida da confiabilidade do constructo avalia a consistência 
total da escala de medição, isto é, das perguntas do questionário relacionadas ao 
constructo (Sharma, 1996). 

Segundo Hair et alli (1998), o a de Cronbach deve estar acima do valor mínimo 
de 0,70 para um nível de significância de 5%, enquanto que a confiabilidade composta, 
para o mesmo nível de significância, deve estar acima de 0,60. Outra medida importante 
para estabelecer o grau de mensuração dos constructos é a variância extraída. Esta 
medida reflete o grau de dispersão existente entre os indicadores para o determinado 
constructo. De acordo com Klem (1995), a medida da variância extraída deve estar 
acima do valor 0,50 para um nível de significância de 5% (ver tabela 46 a seguir). Além 
disso, a variância média extraída - conforme Fomell e Larcker (1981) - deve ser maior 
que o quadrado do coeficiente de correlação entre o construto dado e todos os demais, 
para a avaliação da validade discriminante. 

As três medidas citadas servem para mensurar o grau de explicação dos 
indicadores para o constructo. Valores elevados para estas medidas demonstram que o 
constructo foi bem mensurado (Sharma, 1996). Valores próximos de 1.00 indicam que 
não há erro na medição do constructo, isto é, não há diferença entre a escala real e a 
escala observada. No entanto, tal fato, em termos práticos, não ocorre, porque raramente 
uma medida é uma perfeita representação de um conceito. Toda medição possui alguma 
variabilidade decorrente da interpretação da pergunta feita pelo respondente (Pedhazur e 
Schmelkin, 1991). A tabela seguinte demonstra os cálculos do a de Cronbach, da 
confiabilidade composta e da variância extraída para a amostra pesquisada: 

Tabela 46 - Confiabilidade dos Indicadores 

Fonte: SAS® 8.2 Output, The CALIS Procedure. 

O primeiro constructo EU possui grande dispersão e por isto sua medida de 
confiabilidade está ligeiramente abaixo do limite mínimo usualmente estabelecido de 

22 o a de Cronbach não é considerado um teste estatístico, mas um coeficiente de confiabilidade (consistência). Este 
índice estima quão bem um conjunto de itens (ou variáveis) mensura um constructo unidimensional latente (Hair et 
aUi, 1998) 
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0,7 para o a de Cronbach. Porém, conforme afirma Hair et aUi (1998), o modelo de 
mensuração pode ser considerado significante, pois todas as medidas da 
confiabilidade composta estão acima de 0,60. A análise da validade discriminante 
também pode ser considerada satisfatória pois a variância média extraída variou entre 
0,51e 0,80 sendo maior que o quadrado do coeficiente de correlação entres os 
construtos. 

Para uma próxima extensão da pesquisa, a utilização de mais indicadores para este 
constructo seria benéfica para o modelo. De qualquer modo, a análise da variância 
extraída está significante para todos os constructos, isto é, valores calculados 
maiores que 0,50. Assim, pode-se afirmar que a um nível de 5% de significância, os 
indicadores não possuem grandes variações na leitura dos constructos, conforme 
tabela 47 a seguir: 

Tabela 47 - Estimativas Padronizadas do Modelo de Mensuração 

Fonte: SAS® 8.2 Output, The CALIS Procedure. 

A tabela anterior demonstra o quanto cada indicador contribui para o total da 
medição do constructo. Os indicadores com menor poder de explicação pertencem 
justamente aos constructos com menor índice de confiabilidade - EU e OU. Vale 
observar que o indicador EU4 demonstra de novo, anteriormente na análise do R2 (ver 
tabelas 42 e 43 anteriores), um baixíssimo poder de explicação. Em princípio, este 
indicador deveria ser substituído em uma próxima pesquisa na mensuração do Estilo do 
Usuário, mas pode ser mantido neste modelo sem prejuízo da análise. 
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Estágio 7 - Análise e Interpretação do Modelo 

Em tendo sido avaliado os valores de ajuste do modelo genérico e do modelo de 
mensuração, o pesquisador está finalmente apto a compreender os relacionamentos 
existentes entre os constructos. Os coeficientes destes relacionamentos serão analisados 
tanto em termos práticos como teóricos. Visando a facilitar o entendimento, o diagrama 
de caminhos será utilizado para demonstrar os valores encontrados, conforme figura 27 
(as estimativas estão baseadas na tabela 43 já apresentada): 

Figura 27 - Diagrama de Caminhos - Coeficientes da Solução Final 

0.0141 

o 74 

Não A licável 

Fonte: SAS® 8.2 Output, The CALIS Procedure. 

Antes de realizar-se qualquer análise dos coeficientes acima é preciso verificar os 
valores do teste t, para avaliar o nível de significância estatística destes coeficientes. A 
tabela 47 com os testes t do modelo estrutural é mostrada abaixo: 

4.0621 

2.7272 

-3.5794 

0.1731 6.5388 8.3099 10.0312 

Fonte: SAS® 8.2 Output, The CALIS Procedure. 

Conforme pode ser percebido na tabela 47, a um nível de 1 % de significância, o 
relacionamento entre Orientação do Usuário (OU) e Utilidade Percebida (UP) não é 
estatisticamente significativo. Esta última variável (UP) também não é estatisticamente 
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significativa para explicar a Atitude e Intenção (AI) do consumidor virtual de CDs. 
Estes dados, bem como as hipóteses geradas anteriormente, serão confrontados na 
conclusão deste trabalho. 

Uma grande vantagem da SEM sobre outras técnicas é capacidade de incluir 
efeitos conjuntos dentro do modelo. No projeto em questão foi incluído no modelo 
estrutural o cálculo do efeito da covariância entre os constructos. Este tipo de análise 
permite identificar se há algum tipo de efeito não especificado que cause distúrbio no 
modelo como, por exemplo: i) problemas de colinearidade, ii) perturbações 
autocorrelacionadas e iii) casos de heterocedasticidade. 

Deste modo, foi possível avaliar que a variável UP (Utilidade Percebida) possui 
alta correlação com FU (Facilidade de Uso Percebida) e PP (Prazer Percebido). Este é 
mais um indício que a variável UP não deve ser considerada como influenciadora da 
Atitude e Intenção de Compra. Além disso, ao nível de 5% de significância e 
considerando as estimativas feitas, pode-se afirmar que há grande covariância entre UP 
e FU, entre UP e PP e entre FU e PP (todas acima de 50%). Em termos práticos, isto 
implica dizer que o conceito Facilidade de Uso deveria ser desconsiderado do 
modelo, conforme tabela a seguir: 

Fonte: SAS® 8.2 Output, The CALIS Procedure. 

Outra análise interessante a ser feita, proposta por Klem (1995), é propiciada 
pelos efeitos diretos. Esta matriz é provida pelo software estatístico SAS® 8.2 e 
demonstra como cada variável exógena influencia as variáveis endógenas. Este é um 
quadro resumido de tudo que foi apresentado anteriormente no modelo de mensuração e 
no modelo estrutural. A grande utilidade desta tabela é que ela permite verificar, de uma 
só vez, todas as informações relevantes. 
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Fonte: SAS® 8.2 Output, The CALIS Procedure. 

Da análise simples da tabela 50 pode se inferir que o estilo do usuário wired (EU) 
é o principal influenciador da facilidade de uso (PU) e da confiança e risco (C R) 
percebidos. Além disso, este constructo (EU) indiretamente contribui para um aumento 
da atitude e intenção (AI) para a compra de CDs no website. A facilidade de uso (PU) e 
o prazer percebido (PP) são os outros conceitos que tem grande parcela de influência no 
consumidor para estimulá-lo a compra, pois criam uma atitude positiva e aumentam a 
intenção de compra. 
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Validação das Hipóteses 

O referencial teórico teve por objetivo definir as justificativas de causalidade 
apresentadas no modelo. A análise dos dados demonstrou o cuidado na preparação da 
amostra, na montagem do questionário, na coleta dos dados, nas considerações sobre a 
confiabilidade dos constructos e, finalmente, na validade da escala de mensuração dos 
conceitos. Os testes de hipóteses permitem aliar a parte teórica à parte empírica da 
pesquisa, levando à conclusão projeto. Além disso, a análise das hipóteses permite 
esclarecer novos pontos de vistas e possíveis problemas ocorridos durante o estudo. 

Conforme dito anteriormente sobre Estilo do Usuário (Wired): quanto mais 
"wired" o estilo do usuário, maior percepção das características do design do website. 
Em relação ao estilo do usuário, foram apresentadas as seguintes hipóteses (ver página 
109): 

Hl: O Estilo do Usuário Wired está positivamente relacionado 
à utilidade percebida em um website. 

H2: O Estilo do Usuário Wired está positivamente relacionado 
à facilidade de uso percebida em um website. 

H3: O Estilo do Usuário Wired está positivamente relacionado 
ao prazer e atratividade percebidos em um website. 

H4: O Estilo do Usuário Wired está positivamente relacionado 
à confiabilidade percebida em um website (menor risco). 

As hipóteses foram testadas e os coeficientes obtidos estão listados abaixo: 

Fonte: SAS® 8.2 Output, The CALIS Procedure. 

Todas as hipóteses testadas foram aceitas a um nível de 1% de significância. 
Assim, pode-se concluir que o Estilo do Usuário está positivamente relacionado à 
Utilidade do website, à Facilidade de Uso do website, à Atratividade e Prazer 
proporcionado pelo website e Confiabilidade do website. Usuários que possuem o 
perfil considerado "wired", segundo a pesquisa, percebem maior facilidade de uso, 
utilidade, prazer e atratividade e confiança no website. 

Deste modo, o comércio de CDs via Internet deve compreender que seus 
visitantes podem ser separados em dois grupos distintos: consumidores wired e 
consumidores não wired. O termo wired é utilizado conforme a definição de Bellman, 
Lohse e Johnson (1999), medindo o grau de utilização da Internet pelo usuário. Os 
indicadores utilizados no modelo que medem este constructo são os seguintes: 
freqüência de procura de informação (EUl), tempo de uso (EU2) e disponibilidade da 
Internet (EU4) para o usuário. Observa-se que a disponibilidade de uso da Internet 
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(indicador EU4) foi questionada anteriormente (ver Tabela 47) como um indicador 
apropriado para o Estilo do Usuário, mas mantida no modelo. Já o indicador 'húmero de 
e-mail trocados diariamente" (EU3) foi excluído da análise. 

A pesquisa demonstra estatisticamente que este constructo (EU) é importante 
como um explicador válido da percepção do usuário sobre o comércio de CDs via 
Internet. Consumidores classificados como wired percebem o website de vendas de 
CDs de forma diferente: i) maior utilidade e relevância da informação (UP); ii) maior 
facilidade de uso (FU); iii) maior prazer e atratividade (PP) e iv) maior confiabilidade na 
loja virtual e menor risco na transação (CR). 

o próximo grupo de hipótese verifica a definição proposta por Wolfinbarger e 
Gilly (2001) e Moe e Fader (2000). Segundo estes autores, os visitantes de um website 
podem ser separados em dois grupos segundo a orientação de seu comportamento: por 
objetivos e por experiências. Conforme dito antes, quanto maior a orientação do 
comportamento para objetividade, maior a percepção dos aspectos utilidade, facilidade 
de uso e prazer e atratividade do website. Por outro lado, a percepção de confiança no 
website será menor. As seguintes hipóteses foram apresentadas: 

H5: A Orientação do Usuário por objetivos está positivamente 
relacionada à utilidade percebida em um website. 

H6: A Orientação do Usuário por objetivos está positivamente 
relacionada à facilidade de uso percebida em um website. 

H7: A Orientação do Usuário por objetivos está positivamente 
relacionada ao prazer e atratividade percebidos em um website. 

H8: A Orientação do Usuário por objetivos está relacionada 
negativamente com a confiança percebida em um website 
(menor risco). 

As hipóteses foram testadas e os coeficientes obtidos estão listados abaixo: 

Fonte: SAS® 8.2 Output. The CALIS Procedure. 

Todas as hipóteses foram aceitas, exceto a hipótese H5, a um nível de 
significância de 1%. Assim, pode-se concluir que a Orientação do Usuário está 
positivamente relacionada à Facilidade de Uso e ao Prazer e Atratividade e 
negativamente relacionada à Confiança percebidos no website. No entanto, ser 
orientado por objetivo ou ser orientado por experiências não explica a facilidade de uso 
percebida. Usuários que são orientados por objetivos, segundo a pesquisa, percebem 
maior facilidade de uso (FU), maior prazer e atratividade (PP) e menor 
confiabilidade (CR). Por outro lado, os visitantes que são orientados por experiências 
percebem maior confiança no website. Nada se pode afirmar no entanto sobre a 
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percepção do consumidor sobre a utilidade e relevância da informação do website 
com base nas observações coletadas. 

A orientação do usuário foi medida por meio da verificação do uso da Internet 
para acessar específicos websites (OU2), para economizar tempo (OU3) e para 
encontrar informações específicas (OU5). Os indicadores 'havegação com objetivo 
definido" (OU4) e 'uso da Internet como diversão" (OUI) foram retirados da análise, 
conforme explicado anteriormente na parte offending estimates. 

Sobre o tamanho e a reputação da empresa, influenciando o risco e a confiança 
percebida pelo usuário, foi definidas a hipótese baseando-se no trabalho de Hoffman e 
Novak (l998b). A hipótese estão descrita abaixo: 

H9: O Tamanho e a Reputação da Loja está positivamente 
relacionado a confiança percebido em um website (menor risco). 

Esta hipótese não pode ser testada, pois o modelo de equações estruturais não 
conseguiu estabelecer um modelo de mensuração válido para este constructo. Em 
princípio, houve algum erro na especificação das variáveis de medição que deverá ser 
corrigido em futuras pesquisas, conforme explicado anteriormente. A modificação 
sugerida pelo modelo e apoiada pelo pesquisador é separar este constructo em dois 
grupos: reputação e tamanho da empresa. Portanto, nada se pode afirmar sobre este 
constructo na pesquisa. 

Sobre os fatores críticos do design de websites (Turban et aUi , 2000, Zhang et 
aUi, 2000 e Heidjen, 2001 a) percebidos pelo usuário que foram considerados 
determinantes na Atitude e Intenção de Compra, têm-se as seguintes hipóteses: 

HIO: A utilidade e relevância da informação percebida estão 
relacionadas positivamente com a atitude e intenção de compra 
de CDs no website. 

Hll: A facilidade de uso percebida está relacionada 
positivamente com a atitude e intenção de compra de CDs no 
website. 

H12: O prazer e atratividade percebidos estão relacionados 
positivamente com a atitude e intenção de compra de CDs no 
website. 

H13: A confiança percebida está relacionada positivamente com 
a atitude e intenção de compra de CDs no website. 

As hipóteses foram testadas e os coeficientes estão listados abaixo: 

Fonte: SAS® 8.2 Output, The CALIS Procedure. 
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De acordo com o teste realizado, a facilidade de uso, o prazer percebido e a 
confiança e risco percebido pelo usuário no website determinam uma atitude positiva e 
aumentam a intenção de compra de CDs via Internet. Deste modo, quanto maior a 
facilidade de uso percebida, maior o prazer percebido e maior a confiança no website, 
melhor será a atitude em relação à compra naquele website e maior a intenção de 
retomar/comprar na loja virtual. O impacto de cada um dos constructos pode ser mais 
bem observado no gráfico abaixo: 

Gráfico 26 - Impacto de cada Características do Website na Atitude e Intenção de 
Compra de CDs 

F acilidade Uso 0.5402 

Prazer e Atratividade 

Confiança e Risco 

o 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 

Fonte: Baseado em SAS® 8.2 Output, The CALIS Procedure. 

Facilidade de Uso (FU): a facilidade de uso possui o maior coeficiente de 
explicação da atitude e intenção de compra, obtendo um valor de 0,5405. Este conceito 
foi medido pelos seguintes indicadores: website fácil de utilizar, interação clara e 
eficiente e processo de compra fácil e rápido. Isto significa que um aumento de 1 ponto 
na escala de facilidade de uso corresponde a um aumento de 54 % na atitude e 
intenção de compra de CDs. Como se pode perceber, na figura a seguir, o indicador 
FU4 (processo de compra rápido e fácil) possui a maior correlação com o constructo 
Facilidade de Uso, sendo o atributo mais representativo com um jactar laading de 
aproximadamente 93% no constructo. Os indicadores são apresentados na figura a 
seguir: 

Figura 28 - Indicadores da Facilidade de Uso 

0.3070 

0.7338 

0.5703 
0.6793 

0.9340 

0.7694 

Fonte: Baseado em SAS® 8.2 Output, The CALIS Procedure. 
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Prazer e Atratividade (PP): a percepção do prazer e atratividade também foi 
considerada estatisticamente significativa a um nível de confiança de 1 %. O prazer e a 
atratividade foram medidos pelos seguintes indicadores: prazer e diversão durante a 
navegação, aparência descontraída e agradável do website e visual do website atrativo. 
O valor encontrado para este coeficiente foi 0,4983, significando que para cada ganho 
de 1 ponto na escala de prazer e atratividade há um aumento de aproximadamente 
49 % na escala de atitude e intenção de compra de CDs. O indicador PP2 (aparência 
descontraída e agradável) possui a maior correlação com o constructo Prazer e 
Atratividade Percebida, obtendo um valor para o jactor loading de aproximadamente 
93% dentro da escala de medição. Os indicadores são apresentados abaixo: 

Figura 29 - Indicadores do Prazer e Atratividade 

0.2900 

0.7085 

0.1347 

0.8776 

0.5410 

Fonte: Baseado em SAS® 8.2 Output, The CALIS Procedure. 

Confiabilidade e Risco (CR): a confiança e aversão pelo risco foi o último 
constructo considerado estatisticamente significativo. Este conceito foi medido pelos 
seguintes indicadores: risco do canal de vendas - a Internet, a percepção sobre perdas 
financeiras no comércio eletrônico e percepção sobre a segurança do processo provido 
pelo website. Da mesma forma, um aumento na escala de medição da percepção da 
confiabilidade implica em um aumento de aproximadamente 41 % na atitude e 
intenção de compra de CDs. Apenas como observação, o indicador CR 1 (grau de 
Risco da Internet) possui a maior correlação com o constructo (CR), obtendo umjactor 
loading de aproximadamente 83%, conforme a seguir: 

Figura 30 - Indicadores da Confiança e Risco 

0.4981 

0.8325 

0.1373 
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0.2299 

Fonte: Baseado em SAS® 8.2 Output, The CALIS Procedure. 

De acordo com as hipóteses anteriores, a usabilidade (facilidade de uso do 
website), a necessidade de experiências prazerosas e atrativas e o aumento da confiança 
em relação ao website estimulam o consumidor a efetivar a compra. No entanto, apesar 
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de coerente justificada, a utilidade percebida não foi confirmada pelo modelo. Este 
constructo foi mensurado pelos seguintes indicadores no modelo: informação disponível 
útil e interessante, conteúdo disponível bem organizado e informação atualizada 
constantemente. Em uma tentativa de explicar tal fato, talvez esteja a compreensão 
dos consumidores que a utilidade e relevância da informação deve ser um pré
requisito para a utilização do website. A confirmação desta questão poderá ser feita 
em estudos futuros. 

Atitude e Intenção de Compra (AI): a atitude e intenção de compra é constructo 
final a ser explicado pelo modelo. Este conceito foi medido pelos seguintes indicadores: 
atitude positiva para a compra, intenção de retomo e intenção de compra no website. O 
constructo demonstrou ter tido uma escala de medição aceitável, conforme demonstrado 
na tabela 46. O Jactar laading do indicador AIl -atitude positiva em relação à compra 
no website - foi de 93%. Os indicadores são apresentados na figura a seguir: 

Figura 31 - Indicadores da Atitude e Intenção de Compra 
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Fonte: Baseado em SAS® 8.2 Output, The CALlS Procedure. 

O estudo pode, ainda, ser utilizado como uma forma de análise comparativa entre 
as empresas do setor. Desta maneira, é possível verificar se dentro da hierarquia de 
influência dos constructos na atitude e intenção de compra, quais empresas possuem 
maior destaque em termos de avaliação do consumidor. Em outras palavras, isto 
significa verificar a avaliação do websites pelos consumidores considerando que a 
facilidade de uso é o item que possui maior influência em seu comportamento de 
compra. 
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Segue abaixo a comparação dos valores obtidos por algumas empresas nos 
constructos influenciadores da atitude e intenção de compra: facilidade de uso, 
confiança no processo e prazer e atratividade no website. O gráfico refere-se somente 
aos quatro websites com maior número de respostas (mais de 40 avaliadores) e a média 
geral (todos os websites) encontrada na pesquisa: 

Gráfico 27 - Comparação da Facilidade de Uso do Website 
Facilidade de Uso do W.lJ6it • 
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Fonte: Baseado em SAS® 8.2 Output. The CALIS Procedure. 

Do gráfico anterior, percebe-se que as quatro maiores lojas virtuais da pesquisa 
possuem avaliação maior que a média geral, com destaque para o website do 
Competidor D, observando que este constructo é o de maior influência na atitude e 
intenção de compra. A média geral para este constructo é baixa quando comparada com 
as quatro lojas mais utilizadas. Assim, as empresas devem ter maior atenção e buscar 
melhorar esta característica no website. 

Gráfico 28 - Comparação da Confiança no Website 
Confiança no W.lMit" 
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Fonte: Baseado em SAS® 8.2 Output. The CALIS Procedure. 
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A partir da análise do gráfico acima, percebe-se que apenas duas das quatro lojas 
virtuais analisadas possuem avaliação maior que a média geral. O destaque neste 
quesito é do website do Competidor A, sendo que o Competidor C precisa melhorar seu 
website em relação à confiança. 

Gráfico 29 - Comparação do Prazer e Atratividade Percebidos 
Prazer e Atratiuid.de Percebidos 
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Fonte: Baseado em SAS® 8.2 Output. The CALIS Procedure. 

Do gráfico anterior, referente ao constructo Prazer e Atratividade, percebe-se que 
apenas duas das quatro lojas virtuais analisadas possuem avaliação maior que a média 
geral. O destaque neste quesito é do website do Competidor C, com uma avaliação neste 
quesito é aproximadamente 20% maior que o Competidor A. 

Com base na análise dos dados realizada acima e as informações oriundas do 
modelo estrutural, pode-se concluir que a loja virtual deve se preocupar em melhorar 
constantemente seu website visando a aumentar o tráfico e as vendas. Para conseguir tal 
objetivo, a pesquisa demonstrou quais os indicadores são mais relevantes para cada 
constructo e o efeito de cada constructo válido dentro do modelo (incluindo a prioridade 
entre eles), visando a melhorar a atitude e intenção de compra no website de comércio 
varejista de CDs. 
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Conclusões, Recomendações e Limitações do 

Método 

o estudo de aspectos do website que melhorem a atitude e aumentem a intenção 
de compra é assunto novo e ainda não totalmente definido. Os dados sobre o 
comportamento do consumidor on-line e mesmo sobre os usuários da Internet ainda são 
incipientes, apesar dos esforços das empresas para entender essa questão. A enorme 
diversidade de modelos sobre o comércio eletrônico demonstra o atual estado de 
entendimento do assunto. 

De acordo com a revisão da literatura, o consumidor tende a se comportar 
diferentemente em uma transação on-line em comparação com a compra tradicional. 
Diversos autores têm se dedicado a avaliar como o processo de compra se modifica 
neste canal e porquê. Os consumidores passam a ter seu modo de atuar classificados 
segundo seus objetivos e/ou segundo seu estilo de uso na rede web. Esta taxonomia é 
relevante para o estudo em questão, sendo utilizada na construção do modelo de 
relacionamentos entre os conceitos. 

O varejo, um segmento tradicional do comércio, também vem se aprimorando no 
que diz respeito ao uso desta nova tecnologia. A influência da Internet não só se faz 
presente, como está ameaçando o comércio de CDs, com o advento da pirataria 
eletrônica. Este mercado outrora sempre lucrativo, vê suas margens serem reduzidas, 
devido ao comércio de CD via Internet - legal ou não. 

Os modelos de avaliação de websites são, então, apresentados com suas 
características, vantagens e desvantagens. Do mesmo modo que os modelos de 
comércio eletrônico, também estes não possuem ainda definições amplas. Assim, cada 
autor procurou utilizar um esquema de entendimento que valorizava determinada visão 
sobre a função do empreendimento virtual. 

Os modelos de avaliação de websites foram classificados segundo a teoria que os 
suporta e podem ser vistos, conforme abaixo: 

• Nas fases de tomada de decisão do consumidor: Modelo de Aceitação da 
Tecnologia. 

• Na estratégia de marketing: Modelo de Lohse e Spiller 

• Na teoria da motivação: Teoria dos Dois Fatores 

• Na mensuração da qualidade: Modelo Kano de Avaliação 

Com base nestas informações, um modelo de relacionamentos foi proposto e 
justificado, combinando as diversas características presentes nos modelos citados acima. 
Cada componente do modelo foi suportado por um modelo já existente, com 
explicações sobre como as partes se combinam, para formar o modelo completo. Estes 
elementos foram divididos em aspectos externos e internos do website. Obviamente, 
esta dissertação está interessada em avaliar os aspectos presentes em uma loja virtual 
que melhorem a atitude e aumentem a intenção do usuário em relação a compra de CDs. 
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No entanto, conforme explicado, deixar de considerar os aspectos externos do 
empreendimento via Internet, compromete a pesquisa, retirando grande parte do poder 
de explicação do fenômeno. Além disso, as características do consumidor devem ser 
explicitadas facilitando o entendimento de seu comportamento. O modelo proposto 
pode ser visto na figura abaixo: 

( 
----~ 

Estilo do 
Usuário 

Orientação do 
Usuário 

Tamanho e 
Reputação 

Figura 32 - Modelo Estrutural de Equações 

Utilidade 
Percebida 

Uso 

Prazer e 
Atratividade 

Percebido 

Confiança e 
Aversão ao 

Risco 

O desenho da pesquisa é fator fundamental para 'tomprovar a teoria na prática". 
Aspectos como amostragem, mensuração e escala foram definidos de modo a garantir o 
melhor processo de coleta de dados, formulação de questões e facilidade de encontrar 
respondentes sem comprometer a amostra. Esta fase, uma das maiores em tempo 
despendido, foi fundamental para se julgar os resultados da pesquisa. A validade das 
proposições está atrelada à qualidade deste trabalho. Este fato é primordial para a 
tentativa de generalização dos resultados encontrados. 

Neste processo, a definição das perguntas e do modelo de mensuração foi uma das 
tarefas mais importantes na pesquisa. Isto permitiu identificar as melhores questões 
antes do envio do questionário on-line. Mesmo com este esmero no trato das questões, 
na fase de análise dos dados, cinco questões foram desconsideradas, incluindo todo o 
conceito de 'Tamanho e Reputação". Como recomendação para futuras pesquisas, este 
constructo deverá se melhor especificado, evitando-se o problema encontrado. 

A utilização da análise estatística por meio de equações estruturadas - SEM - veio 
garantir um método eficiente para julgamento das hipóteses estabelecidas. A análise do 
modelo de mensuração e avaliação dos relacionamentos entre os constructos facilita a 
compreensão de como os dados estão ajustados e revela os padrões de comportamento 
da amostra selecionada. 

As observações coletadas refletem bem os constructos, demonstrando um alto 
grau de confiabilidade, ou seja, com pouca dispersão na medição dos conceitos. A 
validade dos constructos pode ser vista, também, como sendo o quão bem o modelo de 
mensuração se adapta aos dados coletados. 

Em termos de validade externa a amostra possui grande similaridade com a 
população, apenas com pequenas diferenças em termos de renda e proporção de 
mulheres, justificadas na pesquisa. A amostra foi considerada independente, aleatória e 
oriunda de uma distribuição normal, de acordo com os testes realizados, não 
influenciando as premissas necessárias para a análise SEM. 
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Na análise global da aderência do modelo foi comprovado que o seu uso estava 
adequado, com um tamanho de amostra bem dimensionado visto que os índices NFI, 
TLI e CF! estão acima do mínimo sugerido de 0,9. Assim, pôde-se concluir que o 
modelo proposto representa adequadamente a realidade do comércio de CD via Internet. 
Este resultado foi superior ao obtido pelo modelo proposto por Heidjen (2001) em todos 
os índices mensurados. Além disso, o grau de confiabilidade das escalas de medição 
foram quase todos acima de 0,7, o limite inferior aceitável do a de Cronbach, refletindo 
o bom ajuste da escala ao conceito mensurado. 

o modelo proposto não só permitiu a identificação do relacionamento entre os 
constructos, como também mediu o seu grau de relacionamento. Os resultados obtidos 
podem ser observados na figura seguinte: 

Figura 33 - Diagrama de Caminhos - Coeficientes da Solução Final 
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Fonte: SAS® 8.2 Output, The CALIS Procedure. 

Com base na análise de equações estruturadas, confirmou-se que o estilo (EU) e a 
orientação do usuário (OU) são relevantes no entendimento do comportamento do 
consumidor on-line. Os dados puderam comprovar que a atitude e a intenção de compra 
do intemauta são modificadas pelo modo como este percebe a interface. Conforme 
informado anteriormente (ver p. 160), a facilidade de uso (FU) do website determinou o 
maior coeficiente de relacionamento com a atitude e intenção de compra, significando 
que um aumento de um ponto na avaliação da facilidade de uso, corresponde a 43% de 
aumento na escala de atitude e intenção de compra. Outro fato a ser observado é o 
relacionamento entre o estilo do usuário e facilidade de uso. Ou seja, de acordo com o 
seu estilo, o consumidor percebe uma maior ou menor facilidade de uso e quanto maior 
a facilidade de uso do website, maior a propensão à compra. 

Outro fator importante na pesquisa é o prazer e a atratividade percebida (PP) que 
também influenciam no padrão de compra do consumidor. Este componente do modelo 
foi introduzido com base nos estudos de Heidjen (2001) e é um dos fatores, juntamente 
com a confiança no website (CR) percebidos pelo usuário, que explicam o processo de 
compra na Internet. Cada um destes elementos contribui com, aproximadamente, 40% 
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(ver p.160) de influência na atitude e intenção de compra dentro do website. Assim, 
investir em usabilidade, em lay-out agradável e prazeroso e no processo de compra 
seguro gera uma maior expectativa de vendas no empreendimento, visto que melhora a 
atitude do consumidor e aumenta a intenção de compra. 

Com base nos resultados da análise dos dados pôde-se concluir que um website 
deve investir na facilidade de uso, no aumento da confiança do usuário, redução de risco 
na transação e, também, no aumento do prazer e atratividade do website. Em termos 
genéricos, pode se afirmar que foi demonstrada a existência de relacionamento de causa 
e efeito. A teoria suporta quase todas as afirmações feitas e revela o percentual de 
explicação de cada variável independente no resultado final. Estes resultados foram 
apresentados detalhadamente na parte final da análise dos dados. 

Somente dois relacionamentos não foram confirmados pelos dados observados, 
apesar de suportados pela teoria e por outros estudos. O primeiro é o relacionamento 
entre Tamanho e Reputação (TR) e Confiança e Risco (CR). Neste caso, devido ao tipo 
de análise realizada, este constructo (TR) não pode ser incluído. Deste modo, a despeito 
dos estudos de Hoffman e Novak (l998b), tal relação não pode ser inferida e o 
questionário foi falho em identificar estas particularidades. 

O segundo relacionamento não confirmado foi entre a utilidade percebida (UP) e a 
atitude e intenção (An de compra pelo consumidor. Apesar de justificada teoricamente 
(Turban et alli , 2000, Zhang et aUi, 2000 e Heidjen, 2001a), os dados coletados não 
confirmaram a existência de tal relação. O modelo não permite que nada seja afirmado 
sobre o grau de influência da utilidade e relevância da informação sobre o aumento da 
intenção de compra de CD no website. Neste caso, porém, o pesquisador aponta para 
uma mudança na característica dos consumidores virtuais que buscam a Internet, com a 
premissa de sempre encontrar informação atualizada e de rápido entendimento. Deste 
modo, o website de comércio varejista de música precisa ter atenção especial para este 
quesito. 

Uma parte importante de todo e qualquer estudo é o reconhecimento e 
identificação das limitações do método utilizado. Esta pesquisa também se deparou com 
tais obstáculos. Por exemplo, 1/3 (aproximadamente 33%) da variação total dos dados 
não foi explicada pelo modelo. Isto pode representar que conceitos importantes para 
aumentar a atitude e intenção de compra por parte do consumidor não foram incluídos 
nesta pesquisa. Tal fato permite a ampliação da aplicação desta pesquisa, visando a 
aumentar a potência (poder de explicação) do modelo. 

Um outro obstáculo esteve ligado a definição da amostra. Esta, apesar de ter sido 
comparada com os resultados obtidas na pesquisa do mOPE, não exclui o caráter 
voluntário/intencional necessário no respondente. Afinal, nem todos os consumidores 
solicitados a participar, realmente o fizeram - foi obtida uma taxa de resposta de 
33,07%. Isto pode levar a conclusões que sejam válidas somente para um perfil de 
pessoas que não se preocupam em responder perguntas em questionários on-line. 

Uma outra limitação do método existente no estudo diz respeito ao uso do 
constructo Atitude e Intenção como um único constructo. Com base nos estudos de 
Fishbein e Ajzen (Heidjen, 2000a), estas são conceitos teoricamente distintos. No 
entanto, para efeitos da análise via Equações Estruturadas, estes constructos não teriam 
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indicadores suficientes para garantir a validade discriminatória, o que obrigaria a 
fixação dos erros de medição. Assim, optou-se por medi-los agrupadamente. 

Como recomendação para novas pesquisas, é possível refinar a medição dos 
constructos, realizando-se o mesmo estudo em outros segmentos do comércio. Isto 
permitirá verificar se o mesmo padrão ocorre em outras áreas da economia. Além disso, 
novos conceitos podem ser introduzidos no modelo e a mensuração dos constructos 
pode ser refinada. Assim, pode-se garantir a aplicabilidade do modelo de forma genérica 
e estender este tipo de análise a todo o comércio eletrônico. 

Uma alteração significativa seria a inclusão de variável dependente relativa à 
margem de lucro dos websites de comércio eletrônico de CDs. Isto permitiria não só 
validar o modelo vis-à-vis o resultado financeiro obtido, como medir o retorno em 
vendas de CDs para cada alteração do aspecto do website, porém a dificuldade de 
conseguir estes dados talvez seja um empecilho a este tipo de recomendação. 

Outro tipo importante de estudo é a análise longitudinal dos parâmetros. Isto 
demonstraria como os coeficientes do relacionamento entre os conceitos se modificam 
com o tempo. Este fator seria primordial para a conclusão sobre as proposições de 
qualidade propostas no modelo de Kano (Zhang e Dran, 2001). Segundo este autor, 
algumas características do website vão se alterando com o tempo. Assim, o que hoje é 
tido como um elemento adicional, no futuro será uma premissa que todas as lojas 
virtuais devem observar. Portanto, o tipo de análise desenvolvida nesta pesquisa é para 
ser continuamente refinada. Isto porque sempre há o risco, inerente ao negócio, de 
mudança no comportamento do consumidor, nas tecnologias de informação e na própria 
concorrência. 

Como última recomendação, o autor sugere um estudo de controle em 
empreendimentos virtuais. Controlando-se as variáveis e realizando modificações na 
interface, seria possível verificar se o resultado (atitude e intenção) se modificaria 
conforme o esperado/previsto pelo modelo. Deste modo, é possível verificar 
quantitativamente a relação entre o comportamento 'í>assado" e a previsão feita pelo 
modelo. 

A análise do comportamento 'í>assad o" e o teste do comportamento 'futuro" é 
bastante significativa. Criar deliberadamente experimentos in-market (por exemplo, 
alterando certas características do website) permite que se atribuam diferenças nas 
respostas a combinações bastante complexas. Criando-se um ciclo rápido de teste
análise, é possível adaptar constantemente o que é testado ao que é 'hprendido" pela 
organização. O aprendizado contínuo feito desta maneira oferece dois benefícios: 1) 
fornece rápido feedback do mercado, permitindo que a empresa detecte mudança nos 
comportamentos dos clientes e efeito das ações dos concorrentes, e 2) releva novas 
formas de gerar valor econômico por meio da mudança da experiência do consumidor, 
passando de ações pontuais para a geração de valor sustentável. No entanto, este tipo de 
coordenação e cooperação para a análise exige um grau de integração normalmente 
difícil de ser conseguido nas empresas. 
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Anexo I - O Website da Pesquisa On-line 



,~ Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas -
EBAPE 

Mestrado Executivo em Gestão Empresarial 
FUNDAÇÃO Pesquisa: Fatores Críticos de Sucesso no Design de 
GETULIO VARGAS WebSites de Comércio Varejista Eletrônico de CD 

Dissertação de Mestrado: Luiz Claudio Barbosa de Oliveira 

Objetivos: 

Este estudo faz parte de um programa para identificação dos fatores críticos de sucesso no design 
(projeto) de websites de comércio eletrônico. O setor estudado nesta pesquisa é o segmento 
varejista de CD (indústria da música). O público-alvo é composto de pessoas que utilizam a 
Internet como: 

À. Fonte de Informação sobre grupos, bandas, artistas ou qualquer outra informação 
relacionada a música; 

À. Ferramenta de Comparação de Preços entre lojas de comércio de CD; 

À. Canal de Compra, ou seja, efetivando a transação on-line. 

As análises e conclusões deste trabalho serão enviadas para todas as pessoas que responderem ao 
questionário a seguir. Acreditamos que desta forma poderemos estar retribuindo o apoio pelas 
valiosas informações prestadas, bem como aumentando a percepção acerca da mecânica do 
mercado varejista de CD pela Internet. 

O questionário é do tipo objetivo (questões de múltipla escolha), onde o usuário seleciona a 
alternativa que mais lhe parecer apropriada. Conto com o seu apoio e agradeço desde já a 
colaboração. 

Responder o Questionário 

Obter maiores Informações sobre a Pesquisa 
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Mestrado Executivo em Gestão Empresarial 
FUNDAÇÃO Pesquisa: Fatores Críticos de Sucesso no Design de 
GETULIO VARGAS WebSites de Comércio Varejista Eletrônico de CO 

Nesta etapa são solicitadas algumas informações demográficas e sócio-econômicas para 
caracterizar seu perfil de utilização da Internet. As informações requisitadas possuem 
caráter sigiloso, servindo apenas como base de comparação com outras pesquisas similares. 
Os dados abaixo serão utilizados de forma agregada, tendo utilidade apenas para esta 
pesquisa. 

1) Estado Civil : 

m Solteiro 

m Casado 

m Separado 

m Viúvo 

m Outro 

2) Idade (em anos) : I 
3) Nível Educacional: 

mIo. Grau Incompleto 

m 20. Grau Incompleto/lo. Grau Completo 

m Superior Incompletol2o. Grau Completo 

m Superior Completo 

m Pós-Graduação ou Superior 

-
4) Renda Mensal Familiar em salários mínimos (lsálario mínimo - R$ 200,00): 

m Até 5 salários mínimos 

m De 5 a 10 salários mínimos 

m De 10 a 20 salários mínimos 

m De 20 a 50 salários mínimos 

m Acima de 50 salários mínimos 

5) Sexo: 
m Masculino 

m Feminino 

6) Freqüência de Compra na Internet: 

m Mais de 3 vezes por mês 

m De I a 3 vezes por mês 

m Entre 3 a 5 vezes por semestre 

m Entre I a 4 vezes por ano 

2 



ro Nunca Comprou ou há mais de 1 ano não compra 

7) Freqüência de Procura de Informação de Produto: 
ro Mais de 3 vezes por mês 

ro De 1 a 3 vezes por mês 

ID Entre 2 a 5 vezes por semestre 

m Entre 1 a 3 vezes por ano 

m Nunca usei a Internet para buscar informações ou não uso há mais de 1 ano 

8) Tempo de uso da Internet: 

ro Menos de 1 mês 

ro Entre 1 mês e 6 meses 

m Entre 6 meses e 1 ano 

ID Entre 1 e 2 anos 

m Mais de 2 anos 

9) Número diário de e-mail trocados (total de e-mails recebidos e enviados) : 

m Menos de 1 por dia 

m Entre 1 e 10 e-mail por dia 

m Entre 10 e 50 e-mail por dia 

tn Entre 50 e 100 e-mail por dia 

ID Mais de 100 e-mail por dia 

10) Tempo de disponibilidade da Internet no Trabalho 
m Disponível totalmente 

m Disponível quase totalmente 

ro Disponível parcialmente 

m Disponível raramente 

ro Não disponível 

Escolha abaixo o website que você mais utiliza para receber informações/comprar CD na 
Internet: 

IEscolha uma Opção 

As próximas perguntas serão feitas com base no WEBSITE escolhido acima 

3 
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N a seção seguinte, serão relacionados di versos aspectos presentes nos portais de comércio 
eletrônico existentes no Brasil. Com BASE NO WEBSITE ESCOLHIDO por você 
anteriormente, responda cada uma das afirmativas abaixo, escolhendo a alternativa que seja mais 
próxima de sua opinião. A escala varia de I a 5, conforme a graduação abaixo: 
1- Discordo Totalmente 
2- Discordo Parcialmente 
3- Neutro ou Indeciso 
4- Concordo Parcialmente 
5- Concordo Totalmente 

A escala apresentada tem a seguinte configuração: 

IIDiscordo Totalmente II I II 2 II 3 II 4 II 5 II Concordo Totalmente II 

Assinale a opção que melhor representa sua opinião em relação as 
afirmativas abaixo. 

Tipo de Usuário 1 2 

lI-Eu utilizo a Internet com o objetivo de diversão m iIl 

12-Eu uso a Internet para ir a específicos sites ID iIl 

13-Eu uso a Internet para economizar tempo iIl ih 

14-Eu uso a Internet com um objetivo definido iIl ih 

15-Eu uso a Internet para encontrar informações sobre 
m ih produtos específicos 

rramanho\Reputação 1 2 

16-Esta loja/marca é bem conhecida i\l m 

17-Esta loja possui uma boa reputação no mercado ih iIl 

18-Esta loja é um dos maiores comerciantes de CD do país m iIl 

Confiança e Risco Percebido 1 2 

19-A decisão de comprar um produto na Internet é arriscada m ih 

120-A compra na Internet pode acarretar perdas financeiras iIl ih 

I2I-Esta loja virtual é confiável iIl iIl 

~2-0 processo de compra na Internet é seguro iIl m 

~3-Esta empresa respeita a privacidade do seu cliente í\l iIl 

lFacilidade de Uso Percebida 1 2 
i24-Utilizar este site é muito fácil m iIl 

25-0 lay-out do site ajuda a navegação iIl iIl 

26-Este site é mais rápido do que a maioria 4 iIl í\l 

27 -O processo de compra é fácil e rápido iIl ih 

Utilidade Percebida 1 2 
28-A informação disponível no website é útil e interessante iIl m 

3 4 5 

iIl ID iIl 

ID iIl iIl 

m iIl ih 

ID iIl m 

m iIl i\l 

3 4 5 

iIl ih m 

iIl iIl iIl 

iIl m iIl 

3 4 5 

iIl iIl ih 

iIl iIl ih 

iIl iIl m 

iIl iIl iIl 

ih iIl iIl 

3 4 5 
iIl m iIl 

í\l iIl ih 

m iIl í\l 

iIl iIl m 

3 4 5 
ih í\l m 



29-0 conteúdo disponível no website está bem organizado m fu m m m 
30-A informação do website é atualizada constantemente m m m fu m 
31-Este site possui todas as informações que um consumidor 

ftJ fu m ftJ 10 precisa saber 
Prazer e Atratividade Percebidos 1 2 3 4 5 
32-Navegar no site é divertido e prazeroso 10 ftJ ftJ 10 ftJ 

33-0 site possui uma aparência descontraída e agradável m m ftJ m m 

34-0 visual do site é atrativo m m fu ftJ ftJ 

lAtitude e Intenção de Compra 1 2 3 4 5 
35-Eu tenho uma atitude positiva para a compra neste site m fu m fu 10 

36-Eu tenho a intenção de voltar neste site ftJ fu ftJ ftJ m 
37-Eu tenho a intenção de comprar neste site m fu m fu m 

Caso deseje receber uma cópia do relatório final desta pesquisa preencha as informações 
abaixo: 

I /[====Nome~: I ~~~~III 
le-mail: I .. 

5 
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ANEXO II TRABALHO FINAL - MESTRADO DA FGV 
The CALIS Procedure 

Covariance Structure Analysis: Pattern and Initial Values 

Automatic Variable Selection, the Following Manifest Variables are not Used in the Model 

EU3 OU4 CR3 FU2 

Using the VAR statement for variable selection could save memory and computing time. 

Term 1 

Manifest 

Latent 

Manifest 
Latent 
Error 

1 
2 
3 
4 

LINEQS Model Statement 

Matrix Rows Columns 

SEL 21 54 
BETA 54 54 
GAMMA 54 28 
PHI 28 28 

The 26 Endogenous Variables 

EU1 EU2 EU4 OU2 OU3 OU5 PP1 
CR4 FU1 FU3 FU4 UP1 UP2 UP3 
FUP FFU FCR FPP FAI 

The 28 Exogenous Variables 

FEU FOU 
E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 
E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 
DZ2 DZ3 DZ4 DZ5 

------Matrix Type-------

SELECTION 
EQSBETA IMlNUSINV 
EQSGAMMA 
SYMMETRIC 

PP2 PP3 CR1 CR2 
Al1 AI2 AI3 

E08 E09 ElO E11 
E19 E20 E21 DZ1 

1 



ANEXO II TRABALHO FINAL - MESTRADO DA FGV 2 
The CALIS Procedure 

Covariance Structure Analysis: Pattern and Initial Values 

Manifest Variable Equations with Initial Estimates 

EU1 1. 0000 FEU + 1.0000 E01 
EU2 · *FEU + 1.0000 E02 

L02 
EU4 .*FEU + 1.0000 E03 

L03 
OU2 1.0000 FOU + 1. 0000 E04 
OU3 .*FOU + 1. 0000 E05 

L05 
OU5 · *FOU + 1.0000 E06 

L06 
PP1 1.0000 FPP + 1.0000 E07 
PP2 · *FPP + 1.0000 E08 

L08 
PP3 .*FPP + 1. 0000 E09 

L09 
CR1 1. 0000 FCR + 1.0000 ElO 
CR2 · *FCR + 1.0000 E11 

L11 
CR4 · *FCR + 1.0000 E12 

L12 
FU1 1.0000 FFU + 1.0000 E13 
FU3 · *FFU + 1.0000 E14 

L14 
FU4 · *FFU + 1.0000 E15 

L15 
UP1 1.0000 FUP + 1. 0000 E16 
UP2 · *FUP + 1.0000 E17 

L17 
UP3 · *FUP + 1.0000 E18 

L18 
AI1 1.0000 FAI + 1.0000 E19 
AI2 · *FAI + 1.0000 E20 

L20 
AI3 · *FAI + 1.0000 E21 

L21 



ANEXO II 

FUP 

FFU 

FCR 

FPP 

FAI 

TRABALHO FINAL - MESTRADO DA FGV 
The CALIS Procedure 

Covariance Structure Analysis: Pattern and Initial Values 

Latent Variable Equations with Initial Estimates 

· *FEU + 
GOl 

· *FEU + 
G03 

.*FEU + 
G05 

· *FEU + 
G07 

.*FUP + 
BOI 

.*FOU + 1. 0000 DZl 
G02 

. *FOU + 1.0000 DZ2 
G04 

.*FOU + 1.0000 DZ3 
G06 

.*FOU + 1.0000 DZ4 
G08 

. *FFU + . *FCR + 
B02 B03 

Variances of Exogenous Variables 

Variable Parameter Estimate 

FEU PSOl 0.50000 
FOU PS02 0.50000 
EOl TOl 0.50000 
E02 T02 0.50000 
E03 T03 0.50000 
E04 T04 0.50000 
E05 TOS 0.50000 
E06 T06 0.50000 
E07 T07 0.50000 
E08 T08 0.50000 
E09 T09 0.50000 
ElO TIO 0.50000 
Ell TIl 0.50000 
E12 T12 0.50000 
E13 T13 0.50000 
E14 T14 0.50000 
EIS TIS 0.50000 
E16 T16 0.50000 
E17 T17 0.50000 

.*FPP + 1.0000 DZ5 
B04 

3 



ANEXO II TRABALHO FINAL - MESTRADO DA FGV 
The CALIS Procedure 

Covariance Structure Analysis: Pattern and Initial Values 

Variances of Exogenous Variables 

Variable Parameter Estimate 

E18 T18 0.50000 
E19 T19 0.50000 
E20 T20 0.50000 
E2l T2l 0.50000 
DZl PAOl 0.50000 
DZ2 PA02 0.50000 
DZ3 PA03 0.50000 
DZ4 PA04 0.50000 
DZ5 PA05 0.50000 

Covariances Among Exogenous Variables 

Varl Var2 Parameter Estimate 

FEU FOU PTOl 0.50000 
DZl DZ2 PT02 0.50000 
DZl DZ3 PT03 0.50000 
DZ2 DZ3 PT05 0.50000 
DZl DZ4 PT04 0.50000 
DZ2 DZ4 PT06 0.50000 
DZ3 DZ4 PT07 0.50000 

4 



ANEXO II TRABALHO FINAL - MESTRADO DA FGV 
The CALIS Procedure 

Covariance Structure Analysis: Minimum Weight Least Square Estimation 

Observations 652 Model Terms 
Variables 21 Model Matrices 
Informations 231 Parameters 

Variable Mean Std Dev 

EU1 O 1.00000 
EU2 O 1.00000 
EU4 O 1. 00000 
OU2 O 1.00000 
OU3 O 1.00000 
OU5 O 1.00000 
PP1 O 1.00000 
PP2 O 1.00000 
PP3 O 1.00000 
CRI O 1.00000 
CR2 O 1. 00000 
CR4 O 1.00000 
FUI O 1.00000 
FU3 O 1.00000 
FU4 O 1.00000 
UP1 O 1.00000 
UP2 O 1.00000 
UP3 O 1.00000 
AlI O 1.00000 
AI2 O 1.00000 
AI3 O 1. 00000 

NOTE: Some initial estimates computed by instrumental variable method. 

NOTE: Some initial estimates computed by two-stage LS method. 

NOTE: Some initial estimates computed by McDonald's method. 

1 
4 

61 

5 



ANEXO II TRABALHO FINAL - MESTRADO DA FGV 
The CALIS Procedure 

Covariance Structure Analysis: Minimum Weight Least Square Estimation 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
l3 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 

Parameter 

L08 
L09 
L11 
L12 
L14 
L15 
L17 
L18 
L20 
L21 
BOI 
B02 
B03 
B04 
L02 
L03 
L05 
L06 
GOl 
G02 
G03 
G04 
G05 
G06 
G07 
G08 
PS01 
PT01 
PS02 
T01 
T02 
T03 
T04 
T05 

Vector of Initial Estimates 

Estimate 

l. 21762 
1.25242 
0.51788 
0.81079 
0.87309 
l. 20439 
1.10523 
0.81615 
0.91590 
0.93003 
0.27727 
0.11959 
0.46697 
0.48052 
0.57568 
0.32200 
0.82196 
0.53127 
0.36045 
0.19896 
0.41475 
0.25149 
0.48540 

-0.25354 
0.15243 
O .l3226 
0.50000 
0.50000 
0.50000 
0.50000 
0.50000 
0.50000 
0.50000 
0.50000 

Type 

Matrix Entry: 
Matrix Entry: 
Matrix Entry: 
Matrix Entry: 
Matrix Entry: 
Matrix Entry: 
Matrix Entry: 
Matrix Entry: 
Matrix Entry: 
Matrix Entry: 
Matrix Entry: 
Matrix Entry: 
Matrix Entry: 
Matrix Entry: 
Matrix Entry: 
Matrix Entry: 
Matrix Entry: 
Matrix Entry: 
Matrix Entry: 
Matrix Entry: 
Matrix Entry: 
Matrix Entry: 
Matrix Entry: 
Matrix Entry: 
Matrix Entry: 
Matrix Entry: 
Matrix Entry: 
Matrix Entry: 
Matrix Entry: 
Matrix Entry: 
Matrix Entry: 
Matrix Entry: 
Matrix Entry: 
Matrix Entry: 

BETA Y8:25" 
BETA Y9: 25"" 

-BETA-Y11:24" 
-BETA -Y12 : 24·· 
-BETA-Y14:23" 
-BETA-Y15:23" 

BETA Y17:22" 
BETA-Y18:22" 

-BETA-Y20:26" 
-BETA-Y21:26" 

BETA Y26:22" 
-BETA-Y26:23" 

BETA-Y26:24" 
BETA Y26: 25"" 
GAMMA Y2:1" 

-GAMMA-Y3:1" 
-GAMMA-Y5:2" 

GAMMA Y6:2" 
-GAMMA-Y22:1" 
-GAMMA-Y22:2" 

GAMMA Y23:1" 
-GAMMA-Y23:2" 
- GAMMA - Y2 4 : 1 .. 
-GAMMA-Y24:2" 
-GAMMA-Y25:1" 

GAMMA Y25:2" 
PHI Y1:1" 
PHI-Y2:1" 
PHI Y2:2" 
PHI-Y3:3" 
PHI Y4:4" 
PHI Y5: 5"" 
PHI Y6: 6"" 
PHI Y7:7" 

6 



ANEXO II TRABALHO FINAL - MESTRADO DA FGV 7 
The CALIS Procedure 

Covariance Structure Analysis: Minimum Weight Least Square Estimation 

Vector of Initial Estimates 

Parameter Estimate Type 

35 T06 0.50000 Matrix Entry: _ PHI Y8: 8·· 
-

36 T07 0.50000 Matrix Entry: _ PHI Y9:9°° 
37 T08 0.50000 Matrix Entry: PHI-Y10:10°° 
38 T09 0.50000 Matrix Entry: _ PHI Y11:11°° 
39 T10 0.50000 Matrix Entry: _ PHI Y12:12°° 
40 T11 0.50000 Matrix Entry: _ PHI Y13: 13·· 
41 T12 0.50000 Matrix Entry: _ PHI Y14: 14·· 
42 T13 0.50000 Matrix Entry: _ PHI Y15: 15·· 
43 T14 0.50000 Matrix Entry: PHI Y16:16°° 
44 T15 0.50000 Matrix Entry: _ PHI Y17:17°° 
45 T16 0.50000 Matrix Entry: _ PHI-Y18:18°° 
46 T17 0.50000 Matrix Entry: _ PHI Y19:19°° 
47 T18 0.50000 Matrix Entry: PHI Y20:20°° 

-
48 T19 0.50000 Matrix Entry: _ PHI Y21:21°° 
49 T20 0.50000 Matrix Entry: _ PHI Y22:22°° 
50 T21 0.50000 Matrix Entry: _ PHI Y23:23·· 
51 PA01 0.50000 Matrix Entry: _ PHI Y24:24·· 

-
52 PT02 0.50000 Matrix Entry: _ PHI Y25:24°° 
53 PA02 0.50000 Matrix Entry: PHI Y25:25"" 
54 PT03 0.50000 Matrix Entry: PHI Y26:24°° 
55 PT05 0.50000 Matrix Entry: PHI Y26:25"" 
56 PA03 0.50000 Matrix Entry: _ PHI Y26:26°° 
57 PT04 0.50000 Matrix Entry: _ PHI Y27:24°° 
58 PT06 0.50000 Matrix Entry: PHI Y27:25°° 
59 PT07 0.50000 Matrix Entry: PHI Y27:26°° 
60 PA04 0.50000 Matrix Entry: PHI Y27:27°° 
61 PA05 0.50000 Matrix Entry: PHI Y28:28°° 



ANEXO II TRABALHO FINAL - MESTRADO DA FGV 
The CALIS Procedure 

Covariance Structure Analysis: Minimum Weight Least Square Estimation 

Dual Quasi-Newton Optimization 

Dual Broyden - Fletcher - Goldfarb - Shanno Update (DBFGS) 

Active Constraints 
Max Abs Gradient Element 

Function 
Iter Restart Calls Constr 
1 o 2 o 
2 O 3 O 
3 O 7 O 
4 O 10 O 
5 O 11 O 
6 O 15 O 
7 O 17 O 
8 O 18 O 
9 O 19 O 
10 O 20 O 
11 O 22 O 
12 O 23 O 
13 O 25 O 
14 O 27 O 
15 O 28 O 
16 O 29 O 
17 O 30 O 
18 O 31 O 
19 O 32 O 
20 O 34 O 
21 O 35 O 
22 O 36 O 
23 O 37 O 

Parameter Estimates 
Functions (Observations) 

Optimization Start 

61 
231 

O Objective Function 
11.857185556 

Objective 
Objective Function Gradient 
Function Change Element 
5.7799821 2.7388000 2.5834000 
3.0411821 0.2976000 1.2396000 
2.7435821 1.3401000 2.2127000 
1.4034821 0.2397000 1.877700G 
1.1637821 0.2808000 0.8612000 
0.8829821 0.0651000 0.3187000 
0.8178821 0.0451000 1.0014000 
0.7727821 0.0625000 0.5168000 
0.7102821 0.0273000 0.8103000 
0.6829821 0.0461000 0.2563000 
0.6368821 0.0250000 0.4715000 
0.6118821 0.0357000 0.3508000 
0.5761821 0.0258000 0.2933000 
0.5503821 0.0151000 0.2597000 
0.5352821 0.0162000 0.3959000 
0.5190821 0.0108000 0.3132000 
0.5082821 0.0108000 0.1889000 
0.4974821 0.0086500 0.2156500 
0.4888321 0.0084300 0.1861400 
0.4804021 0.0082100 0.1566300 
0.4721921 0.0079900 0.1271200 
0.4642021 0.0077700 0.0976100 
0.4564321 0.0075500 0.0681000 

Max Abs 
Step 
Size 

0.1000000 
1.0000000 
2.9090000 
0.2890000 
1.0000000 
0.6370000 
1.4790000 
1.3150000 
4.1000000 
0.9680000 
0.9460000 
1.3410000 
1.5580000 
1.5940000 
3.4170000 
2.5890000 
2.0220000 
2.5195000 
2.5651000 
2.6107000 
2.6563000 
2.7019000 
2.7475000 

9.342999314 

Slope of 
Search 
Direction 

-205.90000000000 
-0.8230000000000 
-0.6140000000000 
-1.1440000000000 
-0.4420000000000 
-0.1580000000000 
-0.0599000000000 
-0.0858000000000 
-0.0381000000000 
-0.0705000000000 
-0.0405000000000 
-0.0466000000000 
-0.0292000000000 
-0.0195000000000 
-0.0110000000000 
-0.0157000000000 
-0.0133000000000 
-0.0114000000000 
-0.0100100000000 
-0.0086200000000 
-0.0072300000000 
-0.0058400000000 
-0.0044500000000 
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ANEXO II 

Iter Restart 
24 O 
25 O 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 

o 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 

O 
O 
O 
O 
O 

O 
O 

O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 

TRABALHO FINAL - MESTRADO DA FGV 
The CALIS Procedure 

Covariance Structure Analysis: Minimum Weight Least Square Estimation 

Function 
Calls Constr 
38 O 
40 O 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
61 
62 
64 
65 
67 
68 
69 
70 
72 
73 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 

O 
O 
O 
O 
O 

O 
O 
O 
O 
O 

O 
O 
O 
O 
O 

O 

O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 

O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 

Objective 
Function 
0.4488821 
0.4415521 
0.4344421 
0.4275521 
0.4208821 
0.4144321 
0.4082021 
0.4021921 
0.3964021 
0.3908321 
0.3854821 
0.3803521 
0.3754421 
0.3707521 
0.3661421 
0.3583321 
0.3527421 
0.3458821 
0.3395721 
0.3348121 
0.3297921 
0.3268621 
0.3245821 
0.3223321 
0.3203321 
0.3187321 
0.3170121 
0.3144021 
0.3127321 
0.3112021 
0.3105421 
0.3089821 
0.3078421 
0.3072151 
0.3063921 
0.3058181 
0.3055511 

Objective 
Function 

Change 
0.0073300 
0.0071100 
0.0068900 
0.0066700 
0.0064500 
0.0062300 
0.0060100 
0.0057900 
0.0055700 
0.0053500 
0.005l300 
0.0049l00 
0.0046900 
0.0046100 
0.0078100 
0.0055900 
0.0068600 
0.0063100 
0.0047600 
0.0050200 
0.0029300 
0.0022800 
0.0022500 
0.0020000 
0.0016000 
0.0017200 
0.0026100 
0.0016700 
0.0015300 
0.0006600 
0.0015600 
0.0011400 
0.0006270 
0.0008230 
0.0005740 
0.0002670 
0.0003970 

Gradient 
Element 
0.0655900 
0.0630800 
0.0605700 
0.0580600 
0.0555500 
0.0530400 
0.0505300 
0.0480200 
0.0455100 
0.0430000 
0.0404900 
0.0379800 
0.0354700 
0.3367000 
0.0682000 
0.0934000 
0.2684000 
0.2677000 
0.1210000 
0.1085000 
0.0610000 
0.1243000 
0.1293000 
0.2439000 
0.2148000 
0.1337000 
0.1043000 
0.2312000 
0.1188000 
0.1163000 
0.0459000 
0.1207000 
0.1334000 
0.0242000 
0.0673000 
0.0708000 
0.0129000 

Max Abs 
Step 
Size 

2.7931000 
2.8387000 
2.8843000 
2.9299000 
2.9755000 
3.0211000 
3.0667000 
3.1123000 
3.1579000 
3.2035000 
3.249l000 
3.2947000 
3.3403000 
4.0230000 
0.9420000 
1.6650000 
2.5090000 
2.4840000 
2.7270000 
2.2750000 
2.2080000 
4.4640000 
2.2350000 
3.3480000 
2.6930000 
2.0340000 
2.7360000 
2.1740000 
1.6910000 
3.4740000 
1.6100000 
4.9470000 
2.4200000 
1.3930000 
4.49l0000 
1.6260000 
1.27l0000 

Slope of 
Search 
Direction 

-0.0030600000000 
-0.0016700000000 
-0.0012800000000 
-0.0008900000000 
-0.0005000000000 
-0.0001100000000 
-0.0002800000000 
-0.0006700000000 
-0.0010600000000 
-0.0014500000000 
-0.0018400000000 
-0.0022300000000 
-0.0026200000000 
-0.0067000000000 
-0.0122000000000 
-0.0064000000000 
-0.0056000000000 
-0.0069000000000 
-0.0058000000000 
-0.0052000000000 
-0.0027000000000 
-0.0016000000000 
-0.0026000000000 
-0.0017000000000 
-0.0019000000000 
-0.0020000000000 
-0.0016000000000 
-0.0030000000000 
-0.0025000000000 
-0.0011000000000 
-0.0020000000000 
-0.0008000000000 
-0.0012000000000 
-0.0011000000000 
-0.0005000000000 
-0.0009000000000 
-0.0005000000000 
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ANEXO II TRABALHO FINAL - MESTRADO DA FGV 
The CALIS Procedure 

Covariance Structure Analysis: Minimum Weight Least Square Estimation 

Iter 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 

Function 
Restart Calls Constr 

O 83 O 
O 84 O 
O 86 O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 

88 
89 
91 
92 
93 
95 
96 
98 
99 

100 
102 
103 
105 
106 
108 
109 
III 
ll3 
ll4 
ll6 
ll7 
ll9 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
128 
129 
131 
132 
l34 

O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 

O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 

Objective 
Function 
0.3051541 
0.3047841 
0.3042571 
0.3039241 
0.3035631 
0.3033891 
0.303l351 
0.3029991 
0.3029201 
0.3028101 
0.3026441 
0.3025421 
0.3024711 
0.3024231 
0.3023621 
0.3023191 
0.3022901 
0.3022601 
0.3022181 
0.3022051 
0.3021741 
0.302l391 
0.3021281 
0.3021031 
0.3020939 
0.3020749 
0.3020639 
0.3020499 
0.3020403 
0.3020293 
0.3020257 
0.3020208 
0.3020167 
0.3020138 
0.3020096 
0.3020074 
0.3020042 

Objective 
Function 

Change 
0.0003700 
0.0005270 
0.0003330 
0.0003610 
0.0001740 
0.0002540 
0.0001360 
0.0000790 
O.OOOllOO 
0.0001660 
0.0001020 
0.0000710 
0.0000480 
0.0000610 
0.0000430 
0.0000290 
0.0000300 
0.0000420 
0.0000l30 
0.0000310 
0.0000350 
O.OOOOllO 
0.0000250 
0.0000092 
0.0000190 
O.OOOOllO 

0.0000140 
0.0000096 
O.OOOOllO 

0.0000036 
0.0000049 
0.0000041 
0.0000029 
0.0000042 
0.0000022 
0.0000032 
0.0000009 

Gradient 
Element 
0.0833000 
0.0194000 
0.0286000 
0.0250000 
0.0146000 
0.0l37000 
0.0153000 
0.0197000 
0.0091100 
0.0143000 
0.0146000 
0.0144000 
0.0066700 
0.0246000 
0.0200000 
0.0147000 
0.0131000 
0.0070300 
0.0092800 
0.0039600 
0.0039700 
0.0038200 
0.0065400 
0.0103000 
0.0038100 
0.0093200 
0.0025700 
0.0043000 
0.0032400 
0.0022500 
0.0042800 
0.0028000 
0.0013000 
0.0014800 
0.0016700 
0.0014100 
0.0016700 

Max Abs 
Step 
Size 

4.0450000 
1.5670000 
2.5370000 
3.5700000 
2.4220000 
2.7470000 
1.7360000 
4.4060000 
1.4910000 
3.6900000 
1.9710000 
4.8910000 
1.4120000 
4.4960000 
2.3320000 
2.3810000 
2.0540000 
3.3610000 
3.8950000 
1.3730000 
6.4180000 
2.0950000 
7.1310000 
4.9840000 
1.5710000 
5.3270000 
1.3430000 
3.7520000 
4.1670000 
2.0220000 
4.3210000 
3.6400000 
1.7710000 
4.ll30000 
2.4280000 
3.3600000 
1.8490000 

Slope of 
Search 
Direction 

-0.0002000000000 
-0.0006000000000 
-0.0003000000000 
-0.0002000000000 
-0.0001000000000 
-0.0002000000000 
-0.0002000000000 
-0.0001000000000 
-0.0001000000000 
-0.0001000000000 
-0.0001000000000 
-0.0000522000000 
-0.0001000000000 
-0.0000268000000 
-0.0001000000000 
-0.0000454000000 
-0.0000353000000 
-0.0000221000000 
-0.0000270000000 
-0.0000482000000 
-0.0000122000000 
-0.0000109000000 
-0.0000080000000 
-0.0000126000000 
-0.0000293000000 
-0.0000089600000 
-0.0000197000000 
-0.0000051200000 
-0.0000057600000 
-0.0000035300000 
-0.0000020600000 
-0.0000033500000 
-0.0000032400000 
-0.0000017500000 
-0.0000017900000 
-0.0000016100000 
-0.0000009990000 

10 



~J:5.A.U J..J.. TRABALHO FINAL - MESTRADO DA FGV 
The CALIS Procedure 

Covariance Structure Analysis: Minimum Weight Least Square Estimation 

Function 
Iter Restart Calls 
98 O 135 
99 O 137 
100 O 138 
101 O 140 
102 O 141 
103 O 143 
104 O 144 
105 O 146 
106 O 147 
107 O 149 
108 O 150 
109 O 152 
110 O 153 
111 O 155 
112 O 156 

Iterations 
Gradient Calls 
Objective Function 

Constr 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 

O 
O 
O 
O 

Slope of Search Direction 

Objective 
Function 
0.3020033 
0.3020020 
0.3020015 
0.3020012 
0.3020009 
0.3020008 
0.3020007 
0.3020006 
0.3020005 
0.3020005 
0.3020004 
0.3020003 
0.3020002 
0.3020001 
0.3020000 

Objective Max Abs 
Function Gradient Step 

Change Element Size 
0.0000013 0.0013200 4.3550000 
0.0000005 0.0007050 1.8400000 
0.0000003 0.0010600 3.6810000 
0.0000003 0.0006480 3.5610000 
0.0000001 0.0007130 2.0090000 
0.0000002 0.0004210 3.4900000 
0.0000001 0.0003130 2.5780000 
0.0000001 0.0002450 3.1670000 
0.0000001 0.0003390 2.8960000 
0.0000001 0.0002170 1.3980000 
0.0000001 0.0003110 4.2300000 
0.0000001 0.0007340 3.3620000 
0.0000001 0.0002220 1.8670000 
0.0000001 0.0002590 3.9830000 
0.0000000 0.0002380 3.7080000 

Optimization Results 

112 Function Calls 
103 Active Constraints 

0.3020010457 Max Abs Gradient Element 
-2.135792E-8 

GCONV convergence criterion satisfied. 

Slope of 
Search 
Direction 

-0.0000005300000 
-0.0000005170000 
-0.0000001560000 
-0.0000002010000 
-0.0000001100000 
-0.0000000790000 
-0.0000000450000 
-0.0000000450000 
-0.0000000840000 
-0.0000000930000 
-0.0000000430000 
-0.0000000820000 
-0.0000001000000 
-0.0000000580000 
-0.0000000210000 

156 
O 

0.000238353 

11 

~ 



ANEXO II TRABALHO FINAL - MESTRADO DA FGV 
The CALIS Procedure 

Covariance Structure Analysis: Minimum Weight Least Square Estimation 

Fit Function 
Goodness of Fit Index (GFI) 
GFI Adjusted for Degrees of Freedom (AGFI) 
Root Mean Square Residual (RMR) 
parsimonious GFI (Mulaik, 1989) 
Chi-Square 
Chi-Square DF 
Pr > Chi-Square 
Independence Model Chi-Square 
Independence Model Chi-Square DF 
RMSEA Estimate 
RMSEA 90% Lower Confidence Limit 
RMSEA 90% Upper Confidence Limit 
Probability of CIose Fit 
BentIer's Comparative Fit Index 
Hoelter's (1983) CriticaI N 

0.3020 
0.9246 
0.8573 
0.0526 
0.6117 

198.3899 
170 

0.07 
9376.7 

210 
0.05815 
0.03310 
0.08320 

0.12 
0.9351 

52 
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ANEXO II TRABALHO FINAL - MESTRADO DA FGV 
The CALIS Procedure 

Covariance Structure Analysis: Minimum Weight Least Square Estimation 

Manifest Variable Equations with Estimates 

EU1 
EU2 
Std Err 
t Value 
EU4 
Std Err 
t Value 
OU2 
OU3 
Std Err 
t Value 
OU5 
Std Err 
t Value 
PP1 
PP2 
Std Err 
t Value 
PP3 
Std Err 
t Value 
CR1 
CR2 
Std Err 
t Value 
CR4 
Std Err 
t Value 
FU1 
FU3 
Std Err 
t Value 
FU4 
Std Err 
t Value 

1.0000 FEU 
0.7507*FEU 
0.0645 L02 

11. 6426 
0.1755*FEU 
0.0544 L03 
3.2252 
1.0000 FOU 
2.2109*FOU 
0.3382 LOS 
6.5376 
1.1069*FOU 
0.1564 L06 
7.0761 
1.0000 FPP 
1.3109*FPP 
0.0600 L08 

21.8557 
1.2386*FPP 
0.0585 L09 

21.1611 
1. 0000 FCR 
0.7875*FCR 
0.0602 L11 

l3 .0767 
0.5768*FCR 
0.0554 L12 

10.4037 
1.0000 FFU 
0.9194*FFU 
0.0534 L14 

17.2184 
1.2641*FFU 
0.0537 L15 

23.5393 

+ 1.0000 E01 
+ 1.0000 E02 

+ 1.0000 E03 

+ 1.0000 E04 
+ 1.0000 E05 

+ 1.0000 E06 

+ 1.0000 E07 
+ 1.0000 E08 

+ 1.0000 E09 

+ 1.0000 ElO 
+ 1.0000 E11 

+ 1.0000 E12 

+ 1.0000 El3 
+ 1.0000 E14 

+ 1.0000 E15 
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ANEXO II TRABALHO FINAL - MESTRADO DA FGV 
The CALIS Procedure 

Covariance Structure Analysis: Minimum Weight Least Square Estimation 

UP1 1. 0000 FUP + 1.0000 E16 
UP2 1.1039*FUP + 1. 0000 E17 
Std Err 0.0365 L17 
t Value 30.2255 
UP3 0.8039*FUP + 1.0000 E18 
Std Err 0.0417 L18 
t Value 19.2861 
AI1 1.0000 FAI + 1.0000 E19 
AI2 0.8752*FAI + 1. 0000 E20 
Std Err 0.0303 L20 
t Value 28.8986 
AI3 0.9790*FAI + 1. 0000 E21 
Std Err 0.0266 L21 
t Value 36.8160 
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ANEXO II 

FUP 
Std Err 
t Value 

FFU 
Std Err 
t Value 

FCR 
Std Err 
t Value 

FPP 
Std Err 
t Value 

FAI 
Std Err 
t Value 

TRABALHO FINAL - MESTRADO DA FGV 
The CALIS Procedure 

Covariance Structure Analysis: Minimum Weight Least Square Estimation 

0.3421*FEU 
0.0565 GOl 
6.0533 

0.4792*FEU 
0.0545 G03 
8.7907 

0.4607*FEU 
0.0642 G05 
7.1701 

0.1694*FEU 
0.0459 G07 
3.6932 

-0.0141*FUP 
0.0815 BOI 

-0.1731 

Latent Variable Equations with Estimates 

+ 0.2494*FOU 
0.1091 G02 
2.2857 

+ 0.3879*FOU 
0.0955 G04 
4.0621 

+ -0.4439*FOU 
0.1240 G06 

-3.5794 

+ 0.2583*FOU 
0.0947 G08 
2.7272 

+ 0.5402*FFU 
0.0826 B02 
6.5388 

+ 1.0000 DZ1 

+ 1.0000 DZ2 

+ 1.0000 DZ3 

+ 1.0000 DZ4 

+ 0.4174*FCR 
0.0416 B03 

10.0312 

+ 0.4983*FPP 
0.0600 B04 
8.3099 

15 
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ANEXO II TRABALHO FINAL - MESTRADO DA FGV 16 
The CALIS procedure 

Covariance Structure Analysis: Minimum Weight Least Square Estimation 

Variances of Exogenous Variables 

Standard 
Variable Parameter Estimate Error t Value 

FEU PS01 0.67759 0.07198 9.41 
FOU PS02 0.15282 0.03621 4.22 
E01 T01 0.32238 0.05242 6.15 
E02 T02 0.61809 0.04424 13.97 
E03 T03 0.97918 0.05461 17.93 
E04 T04 0.84705 0.05146 16.46 
E05 T05 0.25305 0.09311 2.72 
E06 T06 0.81278 0.05142 15.81 
E07 T07 0.49807 0.03038 16.39 
E08 T08 0.13734 0.01869 7.35 
E09 T09 0.22986 0.02011 11.43 
ElO T10 0.30700 0.04559 6.73 
E11 T11 0.57025 0.04215 13.53 
E12 T12 0.76938 0.04664 16.49 
E13 T13 0.45410 0.02821 16.10 
E14 T14 0.53862 0.03227 16.69 
E15 T15 0.12769 0.01817 7.03 
E16 T16 0.28999 0.02069 14.02 
E17 T17 0.13473 0.01668 8.08 
E18 T18 0.54104 0.03227 16.77 
E19 T19 0.14027 0.01457 9.63 
E20 T20 0.34148 0.02200 15.52 
E21 T21 0.17591 0.01546 11. 38 
DZ1 PA01 0.60291 0.04838 12.46 
DZ2 PA02 0.32727 0.03464 9.45 
DZ3 PA03 0.56316 0.06116 9.21 
DZ4 PA04 0.46295 0.04632 9.99 
DZ5 PA05 0.27097 0.02384 11. 37 



ANEXO II TRABALHO FINAL - MESTRADO DA FGV 17 
The CALIS Procedure 

Covariance Structure Analysis: Minimum Weight Least Square Estimation 

Covariances Among Exogenous Variables 

Standard 
Var1 Var2 Parameter Estimate Error t Value 

FEU FOU PT01 0.10759 0.02300 4.68 
DZ1 DZ2 PT02 0.36993 0.03226 11.47 
DZ1 DZ3 PT03 0.01219 0.03055 0.40 
DZ2 DZ3 PT05 0.00155 0.02496 0.06 
DZ1 DZ4 PT04 0.34484 0.03203 10.77 
DZ2 DZ4 PT06 0.19652 0.02356 8.34 
DZ3 DZ4 PT07 -0.06522 0.02619 -2.49 

.,., 



ANEXO II TRABALHO FINAL - MESTRADO DA FGV 18 
The CALIS Procedure 

Covariance Structure Analysis: Minimum Weight Least Square Estimation 

Manifest Variable Equations with Standardized Estimates 

EU1 0.8232 FEU + 0.5678 E01 
EU2 0.6180*FEU + 0.7862 E02 

L02 
EU4 0.1445*FEU + 0.9895 E03 

L03 
OU2 0.3910 FOU + 0.9204 E04 
OU3 0.8643*FOU + 0.5030 E05 

L05 
OU5 0.4327*FOU + 0.9015 E06 

L06 
PP1 0.7085 FPP + 0.7057 E07 
PP2 0.9288*FPP + 0.3706 E08 

L08 
PP3 0.8776*FPP + 0.4794 E09 

L09 
CR1 0.8325 FCR + 0.5541 ElO 
CR2 0.6556*FCR + 0.7551 E11 

L11 
CR4 0.4802*FCR + 0.8772 E12 

L12 
FU1 0.7388 FFU + 0.6739 E13 
FU3 0.6793*FFU + 0.7339 E14 

L14 
FU4 0.9340*FFU + 0.3573 E15 

L15 
UP1 0.8426 FUP + 0.5385 E16 
UP2 0.9302*FUP + 0.3671 E17 

L17 
UP3 0.6775*FUP + 0.7356 E18 

L18 
Al1 0.9272 FAI + 0.3745 E19 
AI2 0.8115*FAI + 0.5844 E20 

L20 
AI3 0.9078*FAI + 0.4194 E21 

L21 

.... 



ANEXO II 

FUP 

FFU 

FCR 

FPP 

FAI 

TRABALHO FINAL - MESTRADO DA FGV 
The CALIS Procedure 

Covariance Structure Analysis: Minimum Weight Least Square Estimation 

Latent Variable Equations with Standardized Estimates 

0.3342*FEU + 0.1157*FOU + 0.9214 DZ1 
GOl G02 

0.5339*FEU + 0.2052*FOU + 0.7743 DZ2 
G03 G04 

0.4555*FEU + -0.2085*FOU + 0.9014 DZ3 
G05 G06 

0.1968*FEU + 0.1425*FOU + 0.9603 DZ4 
G07 G08 

-0.0128*FUP + 0.4305*FFU + 0.3747*FCR + 0.3808*FPP + 0.5614 DZ5 
B01 B02 B03 B04 

Squared Multiple Correlations 

Error Total 
Variable Variance Variance R-Square 

1 EU1 0.32238 0.99998 0.6776 
2 EU2 0.61809 0.99998 0.3819 
3 EU4 0.97918 1. 00005 0.0209 
4 OU2 0.84705 0.99987 0.1528 
5 OU3 0.25305 1.00003 0.7470 
6 OU5 0.81278 1.00001 0.1872 
7 PP1 0.49807 1. 00007 0.5020 
8 PP2 0.13734 0.99999 0.8627 
9 PP3 0.22986 1. 00000 0.7701 

10 CR1 0.30700 1.00006 0.6930 
11 CR2 0.57025 1.00006 0.4298 
12 CR4 0.76938 0.99998 0.2306 
13 FU1 0.45410 0.99998 0.5459 
14 FU3 0.53862 1. 00001 0.4614 
15 FU4 0.12769 1.00001 0.8723 
16 UP1 0.28999 1. 00008 0.7100 
17 UP2 0.13473 1.00006 0.8653 
18 UP3 0.54104 0.99999 0.4589 
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The CALIS Procedure 

Covariance Structure Analysis: Minimum Weight Least Square Estimation 

Squared Multiple Correlations 

Error Total 
Variable Variance Variance R-Square 

19 Al1 0.14027 1.00001 0.8597 
20 AI2 0.34148 0.99999 0.6585 
21 AI3 0.17591 0.99999 0.8241 
22 FUP 0.60291 0.71009 0.1509 
23 FFU 0.32727 0.54588 0.4005 
24 FCR 0.56316 0.69306 0.1874 
25 FPP 0.46295 0.50200 0.0778 
26 FAI 0.27097 0.85974 0.6848 

Correlations Among Exogenous Variables 

Var1 Var2 Parameter Estimate 

FEU FOU PT01 0.33435 
DZ1 DZ2 PT02 0.68281 
DZ1 DZ3 PT03 0.02093 
DZ2 DZ3 PT05 0.00362 
DZ1 DZ4 PT04 0.65272 
DZ2 DZ4 PT06 0.50487 
DZ3 DZ4 PT07 -0.12772 
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Covariance Structure Analysis: Minimum Weight Least Square Estimation 

Total Effects 

FEU FOU FUP FFU FCR FPP FAI 

EU1 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
EU2 0.7507 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
EU4 0.1755 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
OU2 0.0000 1. 0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
OU3 0.0000 2.2109 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
OU5 0.0000 1.1069 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
PP1 0.1694 0.2583 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 
PP2 0.2220 0.3386 0.0000 0.0000 0.0000 1.3109 0.0000 
PP3 0.2098 0.3199 0.0000 0.0000 0.0000 1. 2386 0.0000 
CRI 0.4607 -0.4439 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 
CR2 0.3628 -0.3496 0.0000 0.0000 0.7875 0.0000 0.0000 
CR4 0.2657 -0.2561 0.0000 0.0000 0.5768 0.0000 0.0000 
FUI 0.4792 0.3879 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
FU3 0.4406 0.3566 0.0000 0.9194 0.0000 0.0000 0.0000 
FU4 0.6058 0.4904 0.0000 1.2641 0.0000 0.0000 0.0000 
UP1 0.3421 0.2494 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
UP2 0.3777 0.2753 1.1039 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
UP3 0.2751 0.2005 0.8039 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
AlI 0.5307 0.1495 -0.0141 0.5402 0.4174 0.4983 1.0000 
AI2 0.4645 0.1308 -0.0123 0.4728 0.3653 0.4361 0.8752 
AI3 0.5196 0.1463 -0.0138 0.5289 0.4086 0.4879 0.9790 
FUP 0.3421 0.2494 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
FFU 0.4792 0.3879 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
FCR 0.4607 -0.4439 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
FPP 0.1694 0.2583 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
FAI 0.5307 0.1495 -0.0141 0.5402 0.4174 0.4983 0.0000 
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ANEXO II TRABALHO FINAL - MESTRADO DA FGV 22 
The CALIS Procedure 

Covariance Structure Analysis: Minimum Weight Least Square Estimation 

Indirect Effects 

FEU FOU FUP FFU FCR FPP FAI 

EUl 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 O 
EU2 0.00000 0.00000 0.00000 0;00000 0.00000 0.00000 O 
EU4 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 O 
OU2 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 O 
OU3 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 O 
OU5 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 O 

PPl 0.16938 0.25827 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 O 
PP2 0.22204 0.33857 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 O 
PP3 0.20980 0.31990 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 O 

CRI 0.46066 -.44392 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 O 
CR2 0.36277 -.34959 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 O 

CR4 0.26572 -.25606 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 O 

FUI 0.47922 0.38790 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 O 
FU3 0.44058 0.35662 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 O 
FU4 0.60580 0.49035 0.00000 0;00000 0.00000 0.00000 O 
UPl 0.34215 0.24939 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 O 
UP2 0.37770 0.27531 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 O 
UP3 0.27506 0.20050 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 O 
AlI 0.53072 0.14946 -.01411 0.54021 0.41736 0.49833 O 
AI2 0.46448 0.13080 -.01235 0.47278 0.36527 0.43613 O 
AI3 0.51960 0.14633 -.01382 0.52888 0.40861 0.48789 O 
FUP 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 O 
FFU 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 O 
FCR 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 O 
FPP 0.00000 0.00000 0.00000 O.OdOOO 0.00000 0.00000 O 
FAI 0.53072 0.14946 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 O 

-"" 
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A 
» Acrônimo 
Os acrônimos são abreviações. Se tomaram palavras amplamente usadas na Internet, principalmente nos 
grupos e listas de discussão em inglês. São palavras derivadas das letras iniciais de uma frase ou diálogo. 
Por exemplo, IMHO é tradicionalmente usado para "In My Humble Opinion " - "Em Minha Humilde 
Opinião", ASAP, que é usada para "As Soon As Possible" - "O mais rápido possível". 

» Ad (Advertisement) 
Anúncio, Banner de publicidade. 

» Ad Campaigns 
Qualquer esforço para aumentar o número de vlSltantes do seu site. Geralmente, mas nem sempre, 
associada com a inserção de Banners em outro site, em que os visitantes possam clicar e serem dirigidos 
para o seu site. Como toda Campanha Publicitária é caracterizada por uma data de início e outra de fim e 
por um custo, para a duração total da campanha. 

»Ad Clicks 
Um click (feito pelo visitante) em qualquer publicidade (banner) que o leve de um site para outro 
(através de um hiperlink). (ver click through) 

»Ad Views 
Qualquer página web que contenha uma mensagem publicitária (banner), vista por um visitante. Desde 
que o visitante a veja, ele pode clicar nela. Podem existir mais do que uma Mensagem Publicitária em 
uma página, isto é um ad view se refere ao ato de ver as publicidades existentes em uma página. 

» Ad-Hoc Query 
Consulta eventual. Qualquer consulta que não possa ser previamente determinada, antes do momento da 
consulta ser emitida. Uma consulta que consiste em SQL construído dinamicamente, em geral por 
ferramentas de consulta residentes na estação de trabalho do usuário final. 
» Ad-Hock Query Tool 
Ferramenta de consulta eventual. 

» ADSL 
Assimetric Digital Subscriber Line - Padrão de comunicação, que através do uso de modems especiais e 
de estações digitais, permite a conexão de micros ou redes à Internet a velocidades de 128 Kbauds a 2 
Megabauds. Oferecido em S.Paulo pela Telefonica com o nome de SPEEDY, ou SPEEDY BUSINESS. 
O modem não pode estar a mais de 3 km da Central Digital. 

» Anonymous 
Nome normalmente utilizado para o login num servidor FTP (disponível para o público) e indica tratar-se 
de um usuário anônimo, ou seja, não cadastrado na máquina em questão. A senha fornecida pelo usuário 
anonymous geralmente é o seu próprio email. Nesse caso, o sistema permitirá acesso apenas aos arquivos 
públicos. 

» ANSI ( American National Standards Institute ) 
Conjunto de normas padronizadas pelo Instituto Americano de Padrões (equivalente à ABNT no Brasil) 
para a transferência de caracteres de controle. Utilizado para tratamento de atributos, cores, 
endereçamento de cursor, etc, em terminais ou emuladores de terminais. 

»APACHE 
Programa Servidor de páginas HTML, escrito originalmente para ambientes UNIX, depois LINUX. É um 
dos mais conhecidos e confiáveis servidores WEB e alem disso é GRÁTIS. 

»ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network) 


