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RESUMO

O comércio eletrônico já é uma realidade brasileira. Contudo, esta modalidade de negócio

eletrônico ainda não atingiu o seu pleno potencial, especialmente nas negociações

orientadas para o consumidor (B2C). Vários fatores são apontados como restrições ao seu

crescimento, mas nenhum deles é tão destacado e controvertido quanto a segurança na

Internet, especialmente nas transações eletrônicas. Este trabalho analisa a questão da

segurança do ponto de vista dos usuários de Internet, uma vez que a percepção de

segurança dos internautas determina a sua confiança, e a sua confiança influencia a sua

decisão de compra eletrônica e a abrangência das compras realizadas através da Internet. A

segurança, vista freqüentemente como a grande vilã no mundo digital, passa a ser entendida

alternativamente como um dos fundamentos do comércio eletrônico e, conseqüentemente,

uma grande vantagem competitiva para os negócios eletrônicos.

PALA VRAS-CHA VE

• Internet
• Comércio eletrônico
• Comércio eletrônico - barreiras
• Comércio eletrônico - segurança
• Confiança do usuário
• Percepção do usuário
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ABSTRACT

Electronic commerce is already a Brazilian reality. However, this modality of electronic

business hasn't yet achieved its full potential, especially referring to business-to-consumer

(B2C) transactions. Several factors are pointed as restrictions to its growth, but none is

more on the spot, or more controversial than Internet security, especially on electronic

transactions. This research analyzes security matters from an Internet user 's point of view,

since lhe Web user 's security perception leads to trust, and trust ajJects electronic purchase

decisions, including how much he or she will buy through Internet. Internet security, often

taken as the biggest problem in digital world, is now alternatively understood as an e-

commerce foundation, and consequently, a huge competitive advantage for e-business.

KEYWORDS

• Internet
• Electronic commerce
• Electronic commerce - constraints
• Electronic commerce - security
• User's trust
• User 's perception
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1. INTRODUÇÃO

Nesta última semana, você provavelmente utilizou o seu cartão de crédito para pagar a

conta em algum restaurante, mas não acompanhou o garçom até o caixa para se assegurar

de que ninguém o utilizaria indevidamente ou fotografaria a sua assinatura. Você

simplesmente confiou, não especificamente naquele garçom ou no estabelecimento, mas no

sistema. No entanto, você possivelmente é um dos (ou concorda com) mais de 60% dos

internautas que afirmam em pesquisas I que não se sentem absolutamente seguros em

utilizar cartões de crédito, ou qualquer outro meio de pagamento eletrônico, em suas

compras através da Internet.

Fraudes com cartões de crédito fora da Internet são reconhecidamente muitas vezes mais

freqüentes do que neste ambiente de comércio eletrônico'. Aliás, até hoje não se tem notícia

de qualquer caso de roubo de número de cartão de crédito nas transações eletrônicas através

da Internet3. Mesmo assim você prefere não se arriscar. Você confia mais no comércio

tradicional do que no comércio e nas transações eletrônicas através da Internet. Em outras

palavras, a sua percepção de segurança determina a sua confiança, e a sua confiança

possivelmente influencia a sua decisão de compra.

Seria então a percepção de segurança dos internautas realmente um fator determinante na

sua decisão ou no seu comportamento de compra através da Internet?

o comércio eletrônico (CE) já é uma realidade em diversos setores da economia e

representa indiscutivelmente o futuro do comércio mundial, sendo a Internet a sua grande

plataforma. Obviamente, ainda existem muitas restrições à ampla adoção e ao crescimento

do CE no Brasil, restrições estas que precisam ser inicialmente identificadas, analisadas e

compreendidas em seus diversos aspectos, para somente então poderem ser superadas.

1 IBOPE Mídia (2001).

2 KEEN et alii (2000) e REED (1997).

3 CAMERON (1999) e LOMBARDI (1999).
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Uma destas restrições mais importantes, se não a mais importante, diz respeito à segurança

na Internet, ou melhor, à existência ou falta de segurança nos ambientes eletrônicos e nas

transações eletrônicas realizadas através da Internet. Neste sentido, a segurança tem sido

apontada por inúmeros especialistas como o maior obstáculo ao desenvolvimento do CE

em todo o mundo, sendo ainda a responsável direta por perdas bilionárias na Internet. Por

outro lado, a segurança pode ser entendida alternativamente como um dos próprios

fundamentos do CE, ou melhor, como uma oportunidade e não exatamente como uma

restrição ao seu crescimento.

A questão da segurança na Internet é tão complexa e controvertida que até mesmo a sua

definição parece não ter um significado claro e objetivo. Segurança tem sido comumente

confundida com risco, privacidade ou até mesmo confiança, sendo que todos estes termos

possuem significados próprios e diferentes. Muitas vezes o termo segurança tem sido

empregado como sinônimo de confiança, o que de fato é um erro, pois confiança engloba e

significa muito mais do que segurança. Confiança é o pilar de sustentação de qualquer

negócio ou empreendimento, tradicional ou eletrônico, dentro ou fora da Internet, sendo a

segurança um dos seus principais componentes.

A segurança na Internet envolve vários aspectos, agentes, influências e interesses, que serão

amplamente abordados neste trabalho. Dentre tais aspectos, evidencia-se a percepção de

segurança dos internautas, uma vez que estes são, em grande medida, o alvo das pressões e

dos interesses de todos os demais agentes de CE. Apesar disso, confirmam MIY AZAK1 e

FERNANDEZ (2001), poucos estudos focalizam o comportamento e especificamente o

ponto de vista dos usuários de Internet a respeito destas questões, influências e interesses.

A motivação para este estudo deveu-se justamente à constatação de que poucas pesquisas

anteriores abordaram a questão da segurança na Internet sob o ponto do vista dos seus

usuários, ou melhor, poucos estudos analisaram a percepção de segurança dos internautas e

as suas influências, positivas ou negativas, sobre o comércio eletrônico.
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Este trabalho foi elaborado, então, em cinco grandes partes: a) levantamento bibliográfico e

fundamentação teórica, b) metodologia e realização da pesquisa, c) análise dos resultados

da pesquisa, d) discussão destes resultados e finalmente e) conclusão de todo o trabalho.

Apresenta-se na figura a seguir o encadeamento lógico adotado na fundamentação teórica,

com a delimitação do tema deste trabalho. Por outro lado, esta figura também explicita o

mecanismo de influência da percepção de segurança dos intemautas sobre o comércio

eletrônico no Brasil.

INTERNET NO BRASIL

COMÉRCIO ELETRONICO

NEGÓCIO-A-CONSUMIDOR

RESTRIÇOES AO CRESCIMENTO
E À ABRANG~NCIA

CONFIANÇA, SEGURANÇA
E PRIVACIDADE

PERCEpÇAo DOS USUÁRIOS

Figura 1 - Influência da percepção de segurança dos internautas sobre o CE
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1.1. Objetivo Geral

o objetivo principal deste trabalho foi verificar se a percepção da segurança existente na

Internet, observada pelos seus usuários, consumidores ou potenciais consumidores, é ou

não um fator de restrição à adoção e/ou ao crescimento do CE no Brasil, focado nas

negociações diretas a clientes.

1.1.1. Objetivos Específicos

Verificar se a percepção de segurança dos internautas, consciente ou inconsciente,

influencia significativamente ou não a sua decisão e o seu comportamento de compra

através da Internet. Estabelecem-se então as seguintes hipóteses (nula e alternativa) a serem

testadas:

H1: A percepção de segurança dos intemautas influencia

significativamente a sua decisão de compra através da Internet.

HO: A percepção de segurança dos internautas não influencia

significativamente a sua decisão de compra através da Internet.

Na hipótese de H1 ser verdadeira, propõe-se verificar e mensurar de que forma a percepção

de segurança dos internautas influencia a abrangência destas compras eletrônicas, através

da freqüência de compra e dos valores gastos nestas compras. Estabelecem-se então as

seguintes hipóteses (nula e alternativa) a serem também testadas:
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H2: A percepção de segurança dos internautas não influencia

significativamente a abrangência destas compras eletrônicas.

H3: A percepção de segurança dos internautas influencia

significativamente a abrangência destas compras eletrônicas.

1.1.2. Delimitação do Objeto

O campo de estudo deste trabalho, no qual o tema apresentado foi investigado, está situado

no contexto dos usuários de Internet (internautas) residentes no Brasil. Por internauta

considera-se toda pessoa que de alguma forma tem ou já teve acesso à rede mundial de

computadores Internet.
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1.2. Justificativa do Estudo

o comércio eletrônico no ambiente da Internet é abordado como contexto deste estudo, pois

tal forma de comércio já é uma realidade mundial. A difusão e abrangência da Internet no

Brasil já são bastante consideráveis, sendo as previsões de crescimento do CE amplas e

prormssoras, em substituição e em complementação às estratégias de comercialização

tradicionais.

"O Comércio Eletrônico pode ser considerado como estando no
seu estágio inicial, mas já tendo se tornado uma realidade que só
tende a se consolidar e expandir. Nessa situação, suas aplicações
ainda guardam muita similaridade com as aplicações de TI
tradicional, apresentam grandes oportunidades para as
organizações e oferecem facilidades e contribuições para o
ambiente empresarial." (ALBERTIN, 1999b, pág. 212).

A limitação deste estudo para as aplicações de comércio eletrônico orientadas para o

consumidor (B2C) deve-se ao fato de que grandes são as expectativas de crescimento desta

modalidade de CE, além do que proporcionalmente estas aplicações ainda são menos

representativas do que as aplicações de negócio-a-negócio (B2B): "o grande volume de

dinheiro está no comércio negócio-a-negócio, em que o número das transações é 10 vezes

menor do que no comércio de consumo" (ALBERTIN, 1999b, pág. 57). Não obstante,

sabe-se que alguns dados sobre as aplicações negócio-a-consumidor são mensurados

erroneamente, pois algumas pesquisas têm considerado como campo de observação

somente a fase final do processo de comercialização.

A escolha do tema "segurança na Internet" está relacionada ao grande crescimento de um

novo e rentável segmento de mercado: o de sistemas e serviços de segurança para

ambientes digitais, sendo este de grande representatividade nas aplicações da Internet. "A

segurança e a sanção posam como os mais óbvios problemas para o comércio na Internet.

Eles também criaram as oportunidades mais tentadoras para o desenvolvimento de

negócio", comenta ALBERTIN (1999b, pág. 52).
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Já a abordagem do ponto de vista dos usuários de Internet deve-se ao fato de que muito se

tem discutido e publicado a respeito dos avanços das tecnologias de segurança de

informação eletrônica, dos investimentos do setor fmanceiro nestas tecnologias, dos casos

de fraudes nas transações eletrônicas etc. Contudo, poucas pesquisas e estudos abordam

especificamente a percepção dos internautas quanto às questões relacionadas à segurança e

suas conseqüências no comércio eletrônico. Identificou-se, então, uma importante lacuna a

ser explorada, que foi justamente o foco deste trabalho.

"Acredita-se que, além da busca de tecnologia que garanta total
segurança na Internet, as redes devem passar a ser mais
confiáveis. "(ALBERTIN, 1999b,pág. 53).

"Um aspecto amplamente citado dos sistemas on-line atuais é a
segurança, apesar de muitos especialistas considerarem-no mais
uma questão de percepção do que de realidade. Cabe lembrar que
as percepções dos clientes são o que realmente importam em
termos de adoção de novas tecnologias." (ALBERTIN, 1999b,
pág. 154).

Além disso, KALAKOTA (2001) argumenta que o valor de um negócio no mundo digital

deve ser analisado fundamentalmente através da perspectiva de valor dos internautas. Para

tanto, faz-se necessário ampliar os estudos e as pesquisas existentes sobre o CE, em seus

diversos aspectos, considerando também e principalmente o ponto de vista dos usuários.

A restrição desta pesquisa a somente usuários residentes no Brasil justifica-se pelo fato de

que o universo de estudo estaria igualmente sujeito às restrições e taxações de importação

determinadas pelas políticas governamentais, bem como igualmente sujeito às eventuais

flutuações cambiais. Além disso, esta limitação justifica-se na medida que permitirá

comparar o comportamento do consumidor brasileiro com o de outros países onde existam

estudo similares.
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Há pouco mais de 30 anos, precisamente em 1969, surgia nos EUA um sistema de

comunicação de informações denominado ARPANET, desenvolvido e patrocinado pelo

Departamento de Defesa norte-americano para garantir a comunicação entre os

computadores nacionais, a salvaguarda em momentos de crises. Devido à sua concepção,

como um modelo de rede altamente distribuído, o fluxo de informações não seria afetado

em caso de ataque a algum ponto da rede, garantindo assim a continuidade das

comunicações, principalmente aquelas de apoio a pesquisa acadêmica voltada para assuntos

relativos à defesa.

Há pouco mais de 15 anos a ARP ANET foi segmentada em redes relacionadas ao

Departamento de Defesa e redes de pesquisa civil, estas restritas a pesquisas acadêmicas e

utilização educacional, sendo vetado o seu uso para os negócios. Somente no ano de 1993

estas redes de pesquisa civil, agora denominadas de INTERNET (aglutinação de

Intercontinental Networks), passaram a aceitar outras utilizações, dentre as quais também o

uso comercial (ALBERTIN, 1999b, pág. 40-41).

Com a evolução e o barateamento da Tecnologia de Informação e o surgimento do micro

computador pessoal, bem como o estabelecimento de aplicações com maior facilidade de

uso, requerendo com isso menor grau de especialização de seus usuários, observou-se neste

período o rápido crescimento do número de usuários e posteriormente o surgimento, através

da Internet, de novas comunidades eletrônicas e virtuais. ALBERTIN (2000a) comenta a

evolução da utilização do ambiente digital, culminando no surgimento destas novas

comunidades virtuais.

Segundo a pesquisa realizada pelo Ibope eRatings.com, através do serviço

NielsenlNetRatings, em maio de 2001 o Brasil registrou um total de 11,1 milhões de

internautas (cerca de 6,5% da população), sendo aproximadamente 5,6 milhões de

internautas ativos.
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Paralelamente a esta expansão e consolidação tecnológica, a economia mundial deu os

primeiros passos para a globalização, suplantando as economias nacionais e acirrando a

competitividade entre as empresas, agora em um nível internacional, com o

desenvolvimento de mercados consumidores globais. Muitas empresas passaram, então, a

intensificar o uso da Tecnologia de Informação como meio de criação de sua vantagem

competitiva, e não mais como meros sistemas transacionais, com o intuito de atingir metas

tais como a competitividade internacional, a qualidade total, a integração das suas cadeias

de valor, redução do número de agentes intermediários e também a criação de diferenciais

em seus produtos e serviços.

"Similarmente, a globalização está impulsionando a extensão da
tecnologia. O novo mundo geopolítico está abrindo novos
mercados em todos os lugares, exigindo uma resposta global. As
empresas globais precisam ser capazes de conectar-se com seus
clientes,fornecedores, empregados eparceiros em todos os cantos
do mundo. Novas oportunidades nos mercados financeiros globais
requerem uma infra-estrutura de informação para exploração.
Tudo isso está contribuindo para uma reformulação da estrutura
organizacional e de indústrias inteiras em nível internacional.
Companhias e acadêmicos estão trabalhando para construir
'empresas transacionais', 'redes de respostas', 'firmas sem

fronteiras', 'organizações globais' e 'empresas internacionais'. "
(TAPSCOTT, 1997, pág. 73).
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2.1. Comércio Eletrônico

Assiste-se assim ao surgimento das primeiras estruturas de comércio eletrônico, com o

desenvolvimento de várias aplicações, que podem ser agrupadas em três grandes classes:

comércio eletrônico entre organizações, intra-organizacional e entre as organizações e seus

clientes.

Conceituando comércio eletrônico (CE), KALAKOTA e WHINSTON, citados por

ALBERTIN (1999b), definem o CE como sendo a compra e a venda de informações,

produtos e serviços através de redes de computadores.

Por outro lado, CAMERON (1999) comenta que "E-Commerce inc/udes any business

transacted electronically, whether the transaction occurs between two business partners or

a business and its customers.4" (CAMERON, 1999, pág. 5).

"A definição de Comércio Eletrônico é muito limitada, só conta as
transações feitas na rede, mas muitos consumidores pesquisam na
rede e compram de outra forma. [. ..} a pesquisa CommerceNet da
Nielsen aponta que 53% pesquisaram na Internet e apenas 15%
realizaram transações na rede. "(ALBERTIN, 1999b, p.57).

"Beca use they are Web based, such sales are considered part of e-
commerce, even though the ultimate sale itself may be transacted
through a traditional response mechanism.s" (CAMERON, 1999,
pág.6).

Por sua vez, ALBERTIN (1999a, 1999b, 2000 e 2001) expande estas definições ao sugerir

um conceito mais amplo e abrangente de CE:

4 o comércio eletrônico refere-se a toda negociação transacionada eletronicamente, seja entre dois parceiros comerciais ou
entre uma empresa e seus clientes.

5 Por terem como base a Web, estas vendas são consideradas parte do comércio eletrônico, mesmo que o fechamento da
venda seja feito através de um mecanismo tradicional.
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"Comércio eletrônico é a realização de toda a cadeia de valor dos
processos de negócio num ambiente eletrônico, através da
aplicação intensa das tecnologias de comunicação e de
informação, atendendo os objetivos de negócio. Os processos
podem ser realizados de forma completa ou parcial, incluindo as
transações negocio-a-negocio, negócio-a-cliente e intra-
organizacional, numa estrutura predominantemente pública de
fácil e livre acesso e baixo custo. "(ALBERTIN, 2001, pág. 10).

Do ponto de vista analítico, KEEN et alii (2000) explicam o CE como sendo a estruturação

sistemática de relacionamentos de confiança comercial, através de meios eletrônicos,

baseado na gestão e redução de riscos, na construção da confiança e na consolidação dos

relacionamentos entre os agentes de CE.

"EC is a dynamic interaction of electronics: technology;
commerce: relationships, markets, services, industries, and
competition; context: social and political forces; economics:
capital, investment, revenues, and margins." " (KEEN et alii, 2000,
xviii).

"EC is about commerce jirst and foremost. It is a system of (1)
technology service access and processing tools; (2) processes
behind the technology to ensure excellent completion of the
commercial transaction; (3) sales, credit, service, and account
management support; and (4) trust mechanisms, including policies
on refunds, security, and many other tools unique to EC. These
make up a system; neglecting any one puts the others at risk: 7 "

(KEEN et alii, 2000, 09).

Tendo em vista o surgimento e o crescimento do CE no Brasil, bem como o

desenvolvimento dos demais setores da economia, observa-se atualmente uma nova

realidade de mercado e comércio eletrônicos. Segundo ALBERTIN (2001), "esta situação (

6 o CE é uma interação dinâmica da eletrônica (tecnologia); do comércio (relações, mercados, serviços, setores e
concorrência); do contexto (forças sociais e políticas); e da economia (capital, investimento, rendimentos e margens).

7 O CE refere-se primeiro e principalmente a comércio. É: um sistema de (I) acesso a serviços tecnológicos e ferramentas
de processamento; (2) processos na retaguarda da tecnologia para assegurar excelente finalização da transação comercial;
(3) vendas, crédito, serviços, e suporte gerencial da conta, e (4) mecanismos de confiança, incluindo formas de reembolso,
segurança e muitas outras ferramentas únicas de CE. Juntos criam um sistema; desprezando um, colocam-se os outros em
risco.
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tem exigido das empresas um grande esforço para a assimilação e utilização das

tecnologias de informação referentes a Comércio Eletrônico, na sua operacionalização e

na sua estratégia competitiva." (ALBERTIN, 2001, pág. 07).

"A situação atual das aplicações de CE nas empresas dos vários
setores pode ser definida como um estágio ainda inicial, mas
significativo, sendo um indício claro de que a direção realmente é
o de CE. Permitindo afirmar que, exatamente por estar em um
estágio inicial e com uma aplicação que está deixando de ser
restrita, o CE nos vários setores oferece grandes oportunidades e
um caminho bastante promissor para as organizações que
souberem aproveitar seu potencial de forma inovadora e ágil. "
(ALBERTIN, 2001, pág. 07).

"The context for this new competitive world is, of course, digital
commerce enabled by networking technologies such as the
Internet. So far, most online business treats the Internet as another
distribution channel and communication medium for conventional
marketing strategies. But we increasingly see innovative business
models revolutionizing markets because of the ways they exploit
technology to array information to deliver more customer value.8 "

(KALAKOTA et alii, 1999, pág. 22-32).

Se por um lado alguns autores estimam que o comércio eletrônico ainda se encontra em seu

estágio inicial, mas com bases sólidas e promissoras para o seu crescimento, outros autores

avaliam que a adoção e o crescimento do comércio eletrônico no Brasil ainda podem ser

restringidos por sérios fatores estruturais.

"For ali the talk about Internet usage and content plays in Brazil,
however, e-commerce may be slow to build. Despite vigorous
activity by ISPs and portais, companies (foreign and local) seeking
to conduct e-commerce transactions with Brazilian customers
display trepidation. E-commerce isn't viable in Brazil yet. [ ..} The
question, of course, isn't if Brazil will beco me a powerhouse

8 o contexto para este novo mundo competitivo é, naturalmente, o comércio digital viabilizado pelas tecnologias de rede,
tais como a Internet. Até agora, a maioria dos negócios online tratam a Internet como mais um canal de distribuição e
meio de comunicação para estratégias de marketing convencionais. Porém crescentemente vemos modelos de negócios
inovadores revolucionando mercados pelas formas que exploram a tecnologia classificando informações no intuito de
proporcionar maior valor agregado ao cliente.
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marketplace, but more a matter of when. The country has a long
way to go. The Internet is not the automatic elixir to business
problems that people sometimes purport it to be. It can't give
Brazil's politics and economl, the solid base needed to make it a
more desirable marketplace. "(SABA, 1999, pág. 42-52).

Percebe-se atualmente a consolidação das aplicações de comércio eletrônico entre

organizações (negócio-a-negócio) e intra-organizacional, estando menos desenvolvidas as

aplicações entre as organizações e seus clientes (negócio-a-consumidor). No entanto, o

potencial previsto de CE aplicado aos negócios diretos a consumidores oferece excelentes

oportunidades, de tal forma que muitas empresas já desenvolvem novas formas de

comercialização dos seus produtos e serviços.

Apesar de todas as expectativas, comenta ALBERTIN (1999b, pág. 57), "existe um grande

desapontamento com o crescimento lento do Comércio Eletrônico": este potencial

almejado há alguns anos ainda não foi alcançado e seu crescimento, que se esperava ser

explosivo tal como o desenvolvimento da WWW (World Wide Web), ainda ocorre em

proporções modestas se comparado, por exemplo, ao crescimento das aplicações negócio-a-

negócio.

"Para muitas empresas, entretanto, a Internet ainda não cumpriu
suas promessas. Embora fazer negócio no ambiente digital possa
ser original e estimulante, também pode ser frustrante, confuso e
não lucrativo. [. ..] As promessas comerciais da Internet requerem
novas regras para se tornarem realidade. " (ALBERTIN, 1999b,
pág.50).

Ainda, com a ascensão e queda de um grande número de empreendimentos "ponto-com",

muitas empresas tradicionais recuaram nas suas estratégias e projeções otimistas de CE,

9 Apesar de todo o falatório sobre o uso da Internet e o papel desempenhado pelo seu conteúdo no Brasil, entretanto, o
desenvolvimento do comércio eletrônico pode ser lento. Apesar do grande empenho dos provedores de serviços de
Internet, dos portais e das companhias (estrangeiras e locais), a busca em conduzir transações comerciais com clientes
brasileiros apresenta trepidações. O comércio eletrônico ainda não é viável no Brasil. [...] A questão, naturalmente, não é
se o Brasil se tornará um mercado potencial, mas sim quando isso ocorrerá. O país tem um longo caminho a percorrer. A
Internet não é um elixir automático para os problemas empresariais, diferente do que as pessoas por vezes dão a entender.
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passando a observar atentamente as transformações e a consolidação dos mercados

eletrônicos.

"The gloom and doom emanatingfrom thefall ofthe dot-coms has
partly obscured the eflorts by many traditional companies to
incorporate the Internet into their activities. Some of these
companies have made impressive strides, but many have suflered
from the lack 0[, reliable guides along the road to e-business
transformation.' "(BARUA et alii, 2001, pág. 36-44).

KALAKOTA e ROBINSON (2001) descrevem a atual transição do comércio eletrônico,

interpretado como uma forma de comércio ou um canal de distribuição comercial, para o

chamado e-Business, ou negócio eletrônico, fundamentado em um novo modelo de

negócio. Segundo os autores, o comércio eletrônico não pode ser executado eficientemente,

sem a sua transição para o e-Business, cuja definição poderia ser:

"e-Business is a complex fusion of business process, enterprise
applications, and organizational structure necessary to create a
high-performance business model. The message is simple: Without
a transition to an e-business foundation, e-commerce cannot be
executed eflectively.ll" (KALAKOTA e ROBINSON, 2001, pág.
xx).

Segundo estes autores, os impactos do comércio eletrônico podem ser separados em três

fases. A primeira delas, entre 1994 e 1997, foi caracterizada pela presença dos agentes de

CE, com o surgimento dos sites empresariais e uma forma incipiente de CE, paralelamente

ao aumento de usuários na Internet. A segunda fase, entre 1997 e2000, diz respeito às

transações eletrônicas, ou seja, pela compra e venda por um meio digital. Nesta fase,

A Internet não pode proporcionar à política e economia do Brasil a base sólida necessária para se tornar um mercado
desejável.

10 O desânimo e o destino adverso advindo da queda das 'ponto-com' obscureceu parcialmente os esforços de muitas
companhias tradicionais em incorporar a Internet em suas atividades. Algumas dessas companhias alcançaram progressos
impressionantes, porém muitas delas têm sofrido pela falta de uma condução confiável ao longo do caminho para a sua
transformação em negócios eletrônicos.

11 Negócio eletrônico é uma fusão complexa de processos empresariais, aplicações e estrutura organizacional necessária
para criar um modelo empresarial de alto desempenho. A mensagem é simples: sem uma transição para uma fundação de
negócio eleletrônico, o comércio eletrônico não pode ser executado com eficácia.
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ampliaram-se as possibilidades de relacionamentos entre compradores e vendedores, que

nunca se encontrariam de outra maneira, e consolidou-se a mentalidade ''paperless'', ou

seja, realização de transações comerciais sem a necessidade de documentos fisicos.

Na terceira fase, iniciada em 2000, os autores sugerem que o foco estará na lucratividade

das empresas, e que necessariamente isto implicará uma mudança de entendimento do

comércio eletrônico atual para o e-Business.

"In addition to encompassing e-commerce, e-business includes
both front- and back-office applications that form the core engine
for modern business. Thus, e-business is not just about e-
commerce transactions or about buyng and selling over the Web;
it 's the overall strategy of redefining old business models, with the
aid of technology, to maximize customer value and profits.i:"
(KALAKOTA e ROBINSON, 2001, pág. 05).

KALAKOTA e ROBINSON (2001) estabelecem ainda os três níveis estruturais do e-

Business, ressaltando que significam mais do que simplesmente tecnologia. Seriam eles:

projeto, infra-estrutura e info-estrutura do negócio eletrônico. A base deste modelo é

justamente a info-estrutura, que compreende também os aspectos e tecnologias de

segurança eletrônica.

"Preventing potentially debilitating security threats is far easier
and less costly than having to respond after the facto [. ..] Security
and disaster recovery planning go hand in hand. A company's
solid reputation can be destroyed in a single day on the Internet. It
is important to think through various disaster scenarios and have
a plan for addressing each one.'?" (KALAKOTA e ROBINSON,
2001, pág. 491).

12 Em adição ao abrangente comércio eletrônico, negócio eletrônico inclui tanto aplicações de linha de frente quanto de
retaguarda empresarial, que formam a essência de funcionamento dos negócios modernos. Assim, negócio eletrônico não
diz respeito somente a transações de comércio eletrônico ou sobre compra e venda através da Web; é a estratégia global de
redefinição de velhos modelos de negócio, com a ajuda da tecnologia, para maximizar valor para clientes e lucros.

13 Prevenindo potenciais ameaças de segurança debilitadoras é de longe mais fácil e menos custoso do que ter que
responder depois do fato. [ ... ] Segurança e planejamento de recuperação de desastres andam de mãos dadas. A sólida
reputação de uma empresa pode ser destruída em um único dia na Internet. É importante refletir através de vários cenários
de desastre e ter um plano para equacionar cada um deles.
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Na atualidade o foco das atenções não está mais na discussão da existência e/ou

permanência do comércio eletrônico; a grande questão é o entendimento das razões pelas

quais o crescimento dos negócios eletrônicos, principalmente nas aplicações negócio-a-

consumidor, ainda se dá de forma incipiente, frustrando os novos empreendedores, as

estratégias empresariais e negócios virtuais, as expectativas de analistas e estudiosos e

também muitos milhões de intemautas.
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2.2. Aplicação Negócio-a-Consumidor

A limitação deste estudo para as aplicações de comércio eletrônico orientadas para o

consumo (negócio-a-consumidor) deve-se ao fato de que grandes são as expectativas de

crescimento desta classe de aplicações, além do que proporcionalmente estas ainda são

menos representativas do que as de negócio-a-negócio (B2B), conforme já citado: "o

grande volume de dinheiro está no comércio negócio-a-negócio, em que o número das

transações é 10 vezes menor do que no comércio de consumo" (ALBERTIN, 1999b, p.57).

De acordo com o BCG (Boston Consulting Group) , o CE na modalidade negócio-a-

consumidor (B2C) faturou algo em tomo de US$ 1,28 bilhões na América Latina em 2001,

sendo que o Brasil liderou o crescimento do mercado online na região, com uma receita

estimada de US$ 906 milhões. Este volume de vendas corresponde a um crescimento

superior a 170% em relação ao ano anterior.

Segundo IDC (International Data Corporation), estima-se que no ano de 2005 cerca de 1

bilhão de usuários de Internet, aproximadamente 15% da população mundial, gerarão mais

de US$ 5 trilhões no comércio pela Internet, contra US$ 354 bilhões em gastos pela

Internet em 2000.

No entanto, apesar das recentes pesquisas indicarem a predominância das aplicações B2B

em relação à modalidade B2C, ALBERTIN (2001) verifica que no Brasil "a utilização das

aplicações de CE ainda está predominantemente relacionada com a interação com os

clientes, devendo ser expandido juntamente com a relação com os fornecedores. Os novos

conceitos relativos a negócios ainda estão sendo conhecidos para então serem

incorporados." (ALBERTIN, 2001, pág. 67).
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2.3. Restrições ao Crescimento e à Abrangência

Algumas barreiras à expansão do comércio eletrônico pela Internet têm sido examinadas

por estudiosos de TI, inclusive no Brasil, desde as dificuldades de acesso à rede e utilização

das suas ferramentas até a percepção da segurança e confiança existentes na Internet,

restrições estas que serão amplamente analisadas em seus diversos aspectos.

Primeiramente, é importante ressaltar as dificuldades de acesso à Internet ainda existentes

no país. Desde o surgimento dos primeiros ISPs (Internet Service Providers) na década de

1990, muitos derivados de antigos empreendimentos BBS (Bulletin Board System), o meio

de comunicação mais utilizado para conectar os usuários individuais aos provedores de

acesso tem sido a linha telefônica tradicional. Isto porque esta é certamente a tecnologia de

comunicação com a maior capilaridade no país, e possivelmente a mais barata por não

exigir a implementação de novas estruturas e equipamentos. Atualmente verifica-se o

surgimento e a adoção de outros meios de comunicação e tecnologias, mas ainda é bastante

expressiva a proporção de usuários que se utilizam essencialmente das linhas telefônicas

tradicionais.

"In the Us., the main growth areas in business-to-consumer e-
commerce have been in books, plane tickets and consumer
electronics. It certainly won't be the same for Latin American and
Asian countries with lower average incomes and weak telephony
services. [...}. They're most likely to use e-mail, access
entertainment and use the Net to help their children with their
education. Shopping isn't the ma in priority; communication u." "
(K.EEN, 2000, pág. 43).

Contudo, tecnicamente esta tecnologia de acesso discado é bastante restrita, principalmente

por não permitir um amplo e contínuo fluxo de dados (banda estreita), em função da

14 Nos Estados Unidos, os principais setores de crescimento no comércio eletrônico negócio-a-consumidor são: livros,
passagens aéreas e eletrônicos domésticos. O que certamente não será igual para países da América Latina e Ásia com
menores rendas médias per capita e fracos serviços de telefonia. [...] Estes países tem maior tendência para o uso do
correio eletrônico, do acesso a entretenimentos e do uso da rede para ajudar seus filhos na educação. Compras não são a
maior prioridade; comunicação é.
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conexão modulada e muitas vezes da qualidade do circuito ou central telefônica utilizada.

Financeiramente esta tecnologia, associada à utilização como meio de comunicação para

acesso à Internet, pode ser relativamente dispendiosa pois, além do valor pago ao provedor

de acesso, o usuário também deve pagar os pulsos consumidos à prestadora de telefonia.

Segundo o relatório "Global Online Retailing" (2001) da consultoria Ernest&Young,

mesmo com o surgimento dos primeiros provedores de acesso gratuito à Internet no Brasil

no final de 1999, o custo total do acesso, baseado nas ligações telefônicas tarifadas, ainda é

relativamente alto.

"In another sticking point, dial-up access is still too costly for
most potential users. Competition among ISPs will likely decrease
prices. But, in Brazil as in Great Britain, consumers are charged
not only a monthly rate but also pay telephone carriers by the
minute. Even if ISPs drop monthly rates altogether, as some have
in Europe, customers must be willing to pay phone companies
charges for extra, and often lengthy, calls. Now imagine how
complex and expensive broadband access might be.'?" (SABA,
1999, pág. 42-52).

Com o intuito de equacionar as dificuldades de acesso à Internet e largura de banda

inerentes às linhas telefônicas tradicionais, surgem no país no final da década 1990 as

primeiras tecnologias de banda larga para usuários individuais, dentre elas as linhas ISDN

(Integrated Service Digital Network), xDSL (x Digital Subscriber Line) - principalmente

ADSL tAsymmetric Digital Subscriber Line), Cable Modem (conexão através da infra-

estrutura de TV por assinatura), Wireless (significa "sem fio", em inglês), entre outras.

"Bandwidth is the ability to move bits. Broadband is the ability to
move a lot of bits per second. Though everybody seems to do it,
likening bandwidth to the diameter of a pipe is misleading,
because our consumption of bits is not analogous to drinking from
a garden or fire hose. We don't necessarily consume bits in a

15 Por outro lado, o acesso ainda é muito caro para a maioria dos usuários potenciais. A competição entre os provedores de
serviços de Internet tende a baixar os preços. Mas no Brasil, como na Grã Bretanha, os consumidores pagam uma taxa
mensal e também por cada minuto de uso do telefone. Mesmo que os provedores baixem os preços das taxas, como tem
acontecido na Europa, os consumidores devem estar dispostos a pagar às companhias telefônicas pelas chamadas extras e
freqüentemente longas. Agora imagine o quão complexo e caro pode ser o acesso à banda larga.
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continuous fashion (like water), and even if we did, that does not
perforce mean our computers have to receive them that way.16"
(NEGROPONTE, 2000b, pág. 86-87).

A restrição da largura de banda está associada às dificuldades de utilização dos recursos,

ferramentas e aplicações de Internet pelos usuários, inclusive aquelas relacionadas ao CE.

Quando por exemplo a navegação é lenta e custosa, existe um menor interesse e prazer dos

usuários em dedicar tempo à procura de produtos, serviços, novidades e promoções na

Internet. CAMERON (1999) comenta ainda a existência na rede de outras dificuldades

eventuais de utilização, tais como a predominância do idioma inglês, o design e a

navegação pouco aprimorados, o processo de compra confuso e desestimulante e também a

falta de atualização de alguns portais ou marketplace de CE.

"Many users utilize modems and dial-up Internet connections. For
low-speed connections, graphics that enhance the overall design
or illustrate products for sale take considerable time to download.
In areas where one must pay by the minute for a relatively slow
Internet connection, consumers are unlikely to spend much time
online browsing for bargains. The shopping experience is both too
slow using cable modems or integrated services digital network
(ISDN) are available to the majority of users, consumer-based e-
commerce will nor reach its full potential. In addition, the Internet
cannot compete at current speeds with existing technologies such
as CD-ROMs, which can deliver multimedia information far more
effectively.Ô" (CAMERON, 1999, pág. 23).

No entanto, mesmo com o surgimento destas novas tecnologias de banda larga, permitindo

o aprimoramento da qualidade geral da conexão e utilização, a sua disponibilidade ainda

16 A largura da banda refere-se à capacidade de tráfego de bits. A Banda Larga refere-se à capacidade de trafegar muitos
bits por segundo. Embora todos devam pensar que a largura da banda tem haver com o diâmetro do cano, isso é um
grande engano, porque o nosso consumo de bits não é análogo a tomar água em uma mangueira de jardim ou em uma
mangueira de bombeiro. Nós necessariamente não consumimos bits de forma contínua (como a água), e mesmo que o
fizéssemos, não significa que nossos computadores devam receber os bits dessa maneira.

17 Muitos usuários utilizam modem e conexões de Internet por linha discada. Em conexões de baixa velocidade, os
gráficos mais elaborados ou figuras de produtos à venda tomam um tempo considerável para se fazer o download. Em
locais onde se paga por minuto por uma conexão relativamente lenta, os consumidores evitam ficar muito tempo online
procurando por barganhas. A experiência de compras é muito lenta tanto usando cable-modems ou rede digital de serviços
integrados (ISDN) que estão disponíveis para a maioria dos usuários, o comércio eletrônico com base no cliente nem
alcançará seu potencial total. Além disso, a Internet não pode competir, nas velocidades atuais, com as tecnologias
existentes como CD-ROMs, que pode entregar informações de forma muito mais efetiva.
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está restrita aos maiores centros urbanos do país e em determinadas áreas específicas de

cobertura local. Além disso, os valores cobrados pelas prestadoras de banda larga ainda

estão relativamente altos, existindo também alguns inconvenientes técnicos e comerciais

para a sua ampla adoção, tais como a distância máxima recomendada em relação à central

telefônica (xDSL), a cobrança de utilização por minuto e por canal de dados (ISDN), as

interferências de rádio (Wireless), a necessidade de aquisição conjunta do pacote incluindo

TV por assinatura (Cable Modem), entre outros.

"But in this new world, more bandwidth is not necessarily good,
or even what we want. And, when we do want it, it is not
necessarily in order to sit in front of a device and consume a few
billion bits an hour. lt is more likely that we will want a million
bits in a fraction of a second foliowed by a pause. Our future
consumption of bits will be very conversational and bursty.
Moreover, the dominant user of the Net in the future will not be
people at ali. lt will be machines talking to one another in ways we
cannot imagine. For them, trickle charging information or blasting
at a billion bits a second are options not directly meaningful to
people. /8" (NEGROPONTE, 2000b, pág. 86-87).

Outra questão muito importante na análise das restrições ao crescimento do CE é a exclusão

digital verificada na Era da Informação. Segundo o relatório "Global Online Retailing"

(2001) da consultoria Ernest & Young, no Brasil no ano 2000, somente 6% dos domicílios

possuíam microcomputadores e somente 1% dos domicílios possuíam acesso à Internet. No

entanto, este relatório confirma que cerca de 55% dos atuais internautas brasileiros

efetuaram compras eletrônicas nos últimos 12 meses, adquirindo pelo menos um item,

sendo que 89% dos atuais internautas pretendiam realizar compras através da Internet no

ano seguinte.

18 Porém, neste novo mundo, mais largura de larga não é necessariamente a solução, ou sequer o que se busca. E caso seja,
não significa necessariamente que a razão seja consumir alguns bilhões de bits por hora. Está mais para se consumir um
milhão de bits em uma fração de segundo, seguido de uma pausa. O nosso consumo futuro de bits será de muita troca de
informações e muito explosivo. Mais além, os usuários dominantes da rede no futuro não serão pessoas, serão máquinas
trocando informações entre si de formas que não podemos nem imaginar. Para elas, a informação carregada suavemente
ou voando na base de um bilhão de bits por segundo são opções não diretamente significativas para as pessoas.
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Por um lado, a exclusão digital diz respeito às dificuldades ou mesmo impossibilidade de

acesso à Internet por uma imensa parcela da população, incapaz de arcar com os custos do

serviço de acesso à Internet e da tarifação das linhas telefônicas. Em grande medida, esta

parcela da população sequer tem acesso ao sistema de telefonia público e à micro-

informática, devido principalmente a restrições financeiras e educacionais. Por outro lado, a

exclusão digital significa a marginalização e o isolamento de muitas comunidades,

produtores e mercados consumidores de produtos, serviços, informações e conhecimento,

públicos e privados.

"It has taken technology forecasters far too long to realize that the
Internet will have a billion users and carry $1 trillion worth of e-
commerce within a year. Now they seem to get it, but they are
making a new mistake. The have got the pie right, but the
distribution wrong. [ ..] One reason we miscalculate the
developing world's ability to leverage the power of the Internet is
that we underestimate the power of imperatives. A single
connection can be shared by many people and provide access to a
whole world of libraries to a school that previously did not even
have books. The one-on-one use of computers we enjoy in the UiS.
is not the only way to be connected. For some reason we
understand that a small and poor company can suddenly compete
with big and rich ones, but we do not realize that a small and poor
country can compete on the world market with big and rich ones
too. And they will, to everybody's surprise. /9" (NEGROPONTE,
2000b, pág. 86-87).

ALBERTIN (2001) aponta claramente a adoção, tanto por parte dos usuários quanto por

parte das organizações, como o grande desafio ao crescimento e à consolidação do CE no

Brasil. Após o declínio dos empreendimentos "ponto-com" observado no início da presente

19 Demorou demais para que previsões tecnológicas fossem feitas e se percebesse que a Internet em um ano terá um bilhão
de usuários e transmitirá I trilhão de dólares de valor em comércio eletrônico. Agora, aparentemente, percebeu-se isto,
mas está se cometendo um novo erro. Consegui-se o recheio certo com uma distribuição equivocada. [...] Uma razão de
termos calculado mal a habilidade do mundo em desenvolvimento em alavancar a força da Internet é que subestimamos a
força dos imperativos. Uma única conexão pode ser compartilhada por muitas pessoas e proporcionar acesso a um mundo
inteiro de bibliotecas para uma escola que antes sequer tinha livros. O uso de computadores 'um-a-um' que apreciamos
nos Estados Unidos, não é a única forma de estar conectado. Por alguma razão entendemos que uma companhia pequena e
pobre pode repentinamente competir com companhias grandes e ricas, mas não percebemos que um país pequeno e pobre
também pode competir no mercado mundial com países grandes e ricos. E eles o farão, para a surpresa de todos.
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década, e a conseqüente restrição e seleção dos novos investimentos, esta questão se tomou
ainda mais essencial.

"A chave para o sucesso do sistema de CE para clientes
certamente é uma grande adoção deste tipo de tecnologia por
parte dos clientes. Além dos problemas de resistência,
aprendizagem efalta de infra-estrutura, outro desafio é solucionar
o problema do tipo ovo-e-galinha, por um lado, a adoção é baixa
porque existem poucas organizações participando e, por outro
lado, as organizações não participam porque a adoção é baixa. "
(ALBERTIN, 2001, pág. 28).

A pouca experiência dos usuários em compras remotas também dificulta a adoção e o

crescimento do CE. Diferentemente dos padrões culturais e comportamento de compra

existentes nos EUA e em muitos países da Europa, no Brasil o hábito de compras remotas,

ou seja, compras realizadas à distância - por exemplo por telefone ou catálogo, ainda é

pouco difundido. MN AZAKl e FERNANDEZ (2001) comprovam que usuários com

ampla experiência de compras remotas, não necessariamente eletrônicas, são mais

propensos a comprar também através de meios eletrônicos como a Internet, uma vez que

percebem menos riscos nesta modalidade de comércio.

Durante muitos anos o país sofreu com a instabilidade econômica e com o expressivo

processo e mecanismos inflacionários. Neste período, tomou-se pouco prática a confecção

e divulgação de catálogos impressos de produtos, uma vez que os preços respectivos se

alteravam antes mesmo do recebimento destes catálogos pelos possíveis clientes. Com o

recente advento dos catálogos eletrônicos, e com a relativa estabilidade econômica

percebida nos últimos anos, tal dificuldade de atualização foi inicialmente superada.

Contudo, o hábito ou mesmo a experiência de compras remotas são relativamente novos

para grande parte da população brasileira, o que sugere a existência de uma preocupação ou

desconfiança naturais destes usuários com relação ao CE.

"The Internet has been touted as the most recent technological
innovation for executing remote retail purchase transactions (i.e.,
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those not made in an actual retail outlet), yet there are other
more-established remote modes of purchase, such as telephone
and mail-order. As with the Internet, these other technologies
often are used for information gathering or noncommercial
communication, with only a certain portion of users actually
making purchase transactions. [...] Considering that consumers
who have adopted these remote communication methods (i.e.,
telephone and mail) for the purpose of making purchase
transactions likely experience relatively low leveis of risks
associated with such purchases, it follows that these individuals
would experience fewer concerns and less perceived risk:
regarding online shopping (another remote purchasing method)
than consumers who have not shopped by phone or mail. 20 "

(MIY AZAKI e FERNANDEZ, 2001, pág. 30-31).

Além da pouca experiência em compras remotas, também a relativamente nova

experiência de Internet dos usuários dificulta a adoção e o crescimento do CE. Justamente

por desconhecer as complexas estruturas e os problemas existentes na rede, estes novos

usuários evitam assumir riscos não totalmente mensurados, como por exemplo efetuar

transações eletrônicas na rede. Acredita-se no entanto que esta restrição possa ser

rapidamente e facilmente superada, à medida que os usuários utilizarem mais as

ferramentas e os recursos existentes na Internet, mesmo aqueles não necessariamente

relacionados ao CE.

"Mucb of the risk perceived in online shopping likely derives from
the relative novelty of the Internet as a remote purchasing method,
as well as the publicity surrounding potential problems with
privacy and security. From this perspective, many marketers
believe that experience gained through simple usage of the
Internet for nonpurchase purposes such as information gathering
and noncommercial communication will lead consumers to

20 A Internet tem sido bastante divulgada como sendo a mais recente inovação tecnológica para realizar transações de
compras de varejo a distância (ou seja: as transações que não são feitas em uma loja de departamentos de fato), ainda há
outros modos de compras à distância mais consolidados, tais como o telefone e pedidos por correio. Assim como na
Internet, estas outras tecnologias são freqüentemente usadas para adquirir informações ou para comunicação não
comercial, com apenas uma parcela de usuários de fato realizando transações de compra. [...] Considerando que os
consumidores que adotaram estes métodos de comunicação à distância (por exemplo: telefone e correio), com o propósito
de realizarem transações de compras, tem provavelmente percebido níveis de riscos relativamente baixos associados a
essa forma de comércio, conclui-se que estes indivíduos teriam menos preocupações e perceberiam menos risco com
relação a compras online (outro método de compras à distância) que os consumidores que ainda não realizaram compras
por telefone ou correio.
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discover that privacy and security risks often are exaggerated.2/ "

(MIYAZAKI e FERNANDEZ, 2001, pág. 30).

Um aspecto muito importante na análise das restrições ao crescimento do CE é a falta de

regras e de regulamentação específicas para o ambiente digital online. CHIDI e PERERA

(2001) sugerem que esta regulamentação diz tanto respeito às leis e jurisprudência

específicas sobre os diversos aspectos do CE, quanto aos interesses governamentais e à

tributação desta nova modalidade de comércio. Além disso, outros importantes aspectos

legais ainda são controversos e não foram completamente equacionados, como por exemplo

a validade dos contratos eletrônicos, a questão da privacidade e a propriedade intelectual na

Internet.

"Os aspectos legais, por exemplo a regulamentação de um setor,
podem restringir a aplicação de CE, seja pela obrigatoriedade de
documentos e presença física, ou pela não consideração de sua
nova forma de negócio e de seus processos, possibilitada pelo
CE. "(ALBERTIN, 2001, pág. 29).

Outras questões relevantes podem ser também relacionadas como restrições à adoção e ao

crescimento do CE. Dentre elas, a falta de instrumentos adequados para a mensuração do

CE, a falta de interação e troca de experiências entre os consumidores, a falta da

flexibilidade nas negociações entre os usuários e as empresas na Internet, as implicações

trabalhistas, o perfil sócio-econômico dos usuários, a baixa adoção e utilização de cartões

de crédito no Brasil, determinadas questões éticas, a conveniência das compras eletrônicas

e prazos de entrega dos produtos adquiridos, a despersonalização da atividade comercial

associada à dificuldade de se complementar os processos de compra e venda tradicionais

pelos eletrônicos, entre outras.

21 Muito do risco percebido em compras online provavelmente advém da relativa novidade da Internet como um método
de compra a distância, assim como da publicidade acerca de problemas potenciais com a privacidade e segurança. Visto
desta perspectiva, muitos profissionais de marketing acreditam que a experiência ganha através do uso simples da Internet
sem propósito de compra, tais como busca por informações e comunicação não comercial levará os consumidores a
descobrir que os riscos de privacidade e segurança são freqüentemente exagerados.
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"The struggle for e-commerce success wil/ not be smooth,
however. Regulatory issues such as taxation and privacy are
becoming more prevalent. Security, workforce implications, slow
and overly expensive Internet connections, the international
encryption controversy, and the predominance of English on the
global network ali represent challenges that businesses
implementing e-commerce must address squarely.22 "
(CAMERON, 1999, pág. 171).

Por outro lado, alguns autores e pesquisas sugerem que todas estas barreias anteriormente

mencionadas já estão sendo normalmente superadas, na medida em que os consumidores

estão se tornando mais experientes na Internet.

"Barriers - returns, security, cost, and the inability to touch, feel
or try on clothing - are on the decline, becoming less and less
important to consumers. Severa I surveys, including those by
Cybershopper, shop.org, and Greenfield Online, show that
consumers are becoming more comfortable using the Web as a
shopping and purchasing medium.23." (KELLY e ANDERSEN,
2000, pág. 48-50).

Finalmente, dentre todas estas possíveis e prováveis restrições ao crescimento e à

abrangência do CE, destacam-se como extremamente importantes as questões da segurança,

da privacidade, do risco e da confiança dos internautas, as quais serão amplamente

analisadas a seguir.

22 A luta pelo sucesso do comércio eletrônico entretanto não será suave. Questões de regulamentação tais como impostos e
privacidade estão se tomando mais predominantes. A segurança, as implicações da força de trabalho, as conexões lentas e
demasiadamente caras, a controvérsia da criptografia internacional e a predominância do inglês na rede mundial
representam desafios que as empresas que implementarem o comércio eletrônico terão que superar.

23 Barreiras - devoluções, segurança, custo, e a inabilidade de tocar, sentir e experimentar - estão declinando, tomando-se
menos importante para os consumidores. Várias pesquisas, incluindo aquelas do Cybershopper, shop.org, e Greenfield
Online, mostram que os consumidores estão se tomando mais confortáveis no uso da Web como um meio para pesquisas
e compras.
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2.4. Confiança, Segurança e Privacidade

Dentre todas as restrições ao crescimento e à abrangência do CE, não seria exagero afirmar

que a restrição mais analisada, controvertida, relevante e complexa diz respeito à segurança

existente na Internet, ou melhor, à existência ou não de segurança nas comunicações de

dados e nas transações eletrônicas realizadas através da Internet.

"Certa in hurdles must be overcome for e-commerce to be widely
implemented, including security, reliability, and bandwidth
constraints. Chiei among these challenges is security, the enabling
technology for e-commerce. Secure communications and payment
make financiai transactions online possible.24" (CAMERON,
1999, pág. 22-23).

"Security concerns are often said to be the primary inhibitors to e-
commerce growth. However, online credit card fraud amounted to
0.05 per cent 01all check and credit card fraud, according to a
Business Week study [...}. By all accounts, there are no known
cases 01 credit card information being stolen as it travels from
buyer to seller via secure Internet connections. There are easier
ways to steal credit card numbers. Nevertheless, public paranoia
persists/?" (LOMBARDI, 1999, pág. 23).

A pesquisa "GVU's 10th WWW User Survey" (1998), realizada pelo Georgia Institute of

Technology, revelou que mais de 85% dos internautas respondentes consideraram a

segurança como um fator significante ou decisivo para a sua decisão de realização de

negócios eletrônicos através da Internet.

24 Alguns obstáculos devem ser superados pelo comércio eletrônico para ser implementado amplamente, incluindo-se
segurança, confiabilidade e restrições de banda. O líder entre estes desafios é a segurança, a tecnologia que capacita o
comércio eletrônico. As comunicações e os pagamentos seguros tornam possíveis as transações financeiras online.

25 Preocupações com a segurança são freqüentemente consideradas o principal fator inibidor para o crescimento do
comércio eletrônico. Entretanto, a fraude online de cartões de crédito representa 0,05 por cento de todas as fraudes com
cheques e cartões de crédito, de acordo com um estudo da Business Week [...]. Segundo verificação geral, não há casos
conhecidos de roubo de informações de cartões de crédito enquanto suas informações trafegam entre o comprador e o
vendedor através de conexões de Internet seguras. Há formas mais fáceis de se conseguir números de cartões de crédito.
Assim mesmo, a paranóia publica persiste.
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Segundo o recente estudo do Cyber Dialogue (2001), o comércio eletrônico na modalidade

negócio-a-consumidor (B2C) nos EUA acumula perdas equivalentes a US$ 6,2 bilhões ao

ano, em decorrência da preocupação dos internautas com relação à segurança e privacidade

de seus dados. Aproximadamente 27% dos entrevistados afirmaram que já abandonaram os

procedimentos de compra online por medo de terem suas informações pessoais reveladas

sem autorização.

ALBERTIN (2001), comentando os resultados da "Pesquisa FGV - Comércio Eletrônico no

Mercado Brasileiro" realizada neste mesmo ano, evidencia a relevância dos aspectos de

privacidade e segurança para o CE também através da avaliação empresarial, justamente

por tais aspectos estarem diretamente relacionados com a percepção dos clientes.

"Os aspectos (de CE) que receberam as maiores avaliações, em
relação a sua relevância para a utilização com sucesso das
aplicações de CE, foram os de Privacidade e Segurança,
Relacionamento com Clientes e Alinhamento Estratégico. Os
demais foram também considerados relevantes, mas num nível
inferior. A conclusão é que apesar dos aspectos serem críticos,
aqueles relativos a clientes e modelos de negócio são os mais
relevantes. O aspecto de Privacidade e Segurança foi considerado
como o mais relevante por ter sido avaliado pela empresas, o que
não deveria acontecer caso a pesquisa fosse realizada com os
consumidores, por exemplo." (ALBERTIN, 2001, pág. 63).

De forma semelhante, contudo do ponto de vista dos intemautas, os autores MIY AZAKI e

FERNANDEZ (2000 e 2001) apontam o risco percebido pelos usuários, relacionado

essencialmente à segurança e à privacidade na Internet, como sendo um dos principais

obstáculos para o futuro crescimento do CE.

"Consumers' perceived risks associated with online retailing have
received limited attention despite their implications for e-
commerce. Although some early research suggests that risk
perceptions may play a minor role in the adoption of online
shopping, several recent industry and government-related studies
have deemed consumer risk perceptions to be a primary obstacle
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to the future growth of online commerce. 26" (MIY AZAK1 e
FERNANDEZ, 2001, pág. 27).

Estes autores identificam ainda opiniões divergentes quanto à relevância da questão da

segurança para o CE. Se por um lado muitos agentes de CE consideram que o fator tempo

será capaz de minimizar a preocupação dos usuários relacionada à privacidade e segurança

nesta modalidade de comércio, por outro lado outros agentes entendem que quanto maior a

experiência de Internet dos usuários, associada a um maior conhecimento dos riscos

envolvidos através da expressiva divulgação pela mídia, maior será a percepção de risco

destes internautas.

"Many involved in online retailing assume that time alone will
dissolve consumer concerns regarding the privacy and security of
online shopping, yet others argue that greater Internet experience
and more widespread publicity of the potential risks of online
shopping will lead to increased risk perceptions. 27" (MIY AZAK1
e FERNANDEZ, 2001, pág. 28).

Do ponto de vista organizacional, segundo MEAKIN (2000), diversos são os fatores que

podem dificultar a expansão do CE, considerando que a maioria das empresas já realiza

negócios eletrônicos através da Internet. Dentre estes fatores, considerados também como

necessidades, uma das mais urgentes e relevantes diz respeito à segurança eletrônica.

"There are many difficulties in grasping the business opportunities
of the web and exploiting them for business advantage. They
include product and market definition, technical delivery,
logistical and distribution support etc. In fact the majority of
businesses today are already doing e-business. Many business
transactions and processes are assisted, smoothed and even

26 A percepção de risco dos consumidores com relação à venda a varejo online recebem uma atenção limitada apesar das
implicações para o comércio eletrônico. Embora algumas pesquisas anteriores sugiram que as percepções de risco pouco
representem na adoção ou não de compras online, vários estudos recentes da indústria e do governo julgam ser a
percepção de risco o obstáculo principal para o futuro crescimento do comércio online.

27 Muitos profissionais envolvidos em vendas a varejo online presumem que o tempo por si só dissolverá as preocupações
do consumidor com relação à privacidade e à segurança das compras online, já outros argumentam que uma maior
experiência com a Internet e uma publicidade de maior escala dos riscos potenciais das compras online levarão a um
aumento das percepções de risco.
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transacted via electronic mail. However you define e-business, one
of the key difjiculties is the threat presented to its security: The
need for e-security is pressing. 28" (MEAKIN, 2000, pág. 52).

Segundo VIEIRA e NIQUE (1999), em pesquisa realizada com internautas do Rio Grande

do Sul, a segurança pode ser entendida como uma barreira para o crescimento do CE pois

este fator está bastante relacionado com as expectativas e receios dos usuários que nunca

compraram através da Internet.

"As questões de segurança ainda permanecem como uma barreira
para a maior adesão dos usuários as atividades de comércio na
rede, uma vez que identifica-se que a atribuição de alta
importância ao fator segurança está associada com aqueles
indivíduos que nunca compram pela Internet." (VIEIRA e
NIQUE, 1999, pág. 11).

o termo segurança é incrivelmente vago e abrangente. Segurança na Internet, então, é um

conceito praticamente místico. Segurança se confunde facilmente com privacidade, ao

mesmo passo em que a falta de segurança se confunde com risco. Segurança muitas vezes é

entendida como confiança, e vice-versa. Segurança envolve aspectos técnicos e jurídicos,

mas segurança pode ser entendida como um aspecto basicamente subjetivo de percepção. A

percepção da segurança, por sua vez, pode ser analisada sob o ponto de vista corporativo e,

alternativamente, sob o ponto de vista dos intemautas. Ainda, segurança pode estar

relacionada com a própria concepção da Internet e sua infra-estrutura, ou estar restrita aos

meios de pagamento e transações eletrônicas.

Do ponto de vista organizacional, a segurança poderia ser entendida como um substantivo,

sendo composta pela combinação de diversos recursos tecnológicos, políticas empresariais,

28 Há muitas dificuldades em aproveitar as oportunidades de negócios da web e explorá-las com vantagens comerciais.
Entre elas está a definição de mercado, distribuição técnica, apoio logístico e de distribuição etc. De fato, a maioria das
empresas hoje em diajá está realizando negócios eletrônicos. Muitas transações comerciais e processos são assessorados,
facilitados e até mesmo concluídos através do correio eletrônico. Porém ao se definir um negócio eletrônico, uma das
dificuldades chave é o tratamento dado à sua segurança. A necessidade de segurança eletrônica é um fator de pressão.
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treinamento, prevenção, entre outros fatores, caracterizada então como uma atribuição ou

missão específica de determinado departamento.

"Security in a combination of management practices, awareness,
policy, and training with technology that can enforce security
measures. Technology alone is insufficient to address the security
challenges the Internet poses. If organizations are willing to invest
the time and recourses on Internet security, the vision of successful
E-commerce can materialize unencumbered by the shadowy
specter of security breaches.29" (CAMERON, 1996, pág. 24).

"Security is the ensured storage, processing and delivery of
criticai (and sometimes non-critical) information in a timely,
adequate and confidential manner. The key word is not security, it
is ensured. This description of security may sound like a mission
statement for the IS department. In fact, security should be the
primary mission of the IS department. 30" (FELTS e TRUSKO,
1999, pág. 28).

Do ponto de vista dos intemautas, a segurança poderia ser entendida como um adjetivo,

relacionada à percepção de risco ou então à confiança dos usuários em relação aos

ambientes, tecnologias e agentes de CE. Obviamente, esta análise envolve também o

reconhecimento da segurança como um aspecto técnico ou de infra-estrutura, mas de

responsabilidade dos agentes de CE.

Existe uma observação na pesquisa "GVU's 10th WWW User Survey" (1998), realizada

pelo Georgia Institute of Technology, ampliando a compreensão do termo segurança para

os intemautas, neste caso, incluindo também os significados de privacidade,

confidencialidade e prova de identidade.

29 A segurança é uma combinação de práticas de gerenciamento, conhecimento, políticas e treinamento com tecnologia
que pode reforçar medidas de segurança. A tecnologia sozinha é insuficiente para responder aos desafios que a Internet
apresenta. Se as organizações desejam investir tempo e recursos na segurança da Internet, a visão do sucesso do comércio
eletrônico pode materializar a descomplicação do espectro irreal de violações de segurança.

30 Segurança é o armazenamento, processamento e envio garantido de informações confidenciais (e algumas vezes não
confidenciais) de maneira oportuna, adequada e inviolável. A palavra chave não é segurança e sim garantia. Esta descrição
de segurança pode soar como uma missão para o departamento de SI. Na realidade, a segurança deveria ser a missão
principal desse departamento.
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A questão da privacidade, por sua vez, está intimamente relacionada com a questão da

segurança e, por este motivo, muitos internautas e até mesmo agentes de CE confundem os

seus significados e implicações. Justamente por existir esta inter-relação, os aspectos da

privacidade também são reconhecidos como alguns dos maiores obstáculos para o

crescimento do CE e, conseqüentemente, de toda a economia.

"In conjunction with information privacy, security (particularly
information theft and misuse) also has been labeled a key concern
of e-commerce. [. ..] These two issues are inter-related, because
when the protection of consumer privacy is considered, the secure
storage and transmission of consumer information contained in
organizational databases also are viewed as the responsibilities of
participant organizations. 31" (MIYAZAKI e FERNANDEZ,
2000, pág. 54-61).

"Privacy is more than just a daunting issue for the computer user;
it can be a real economic drag for companies wanting to conduct
business over the Internet. In the recent report 'CommerceNet
2000 Survey: Barriers to Electronic Commerce, ' computer users'
concerns over 'security and encryption' and 'trust and risk' were
cited as the ton impediments to e-commerce growth.32 "

(MUSTHALER, 2001, pág. 33).

Por um lado, privacidade significa anonimato, na medida em que as informações existentes

e coletadas sobre determinada pessoa ou organização não possam ou não devam ser

compartilhadas com outras pessoas, governos ou organizações, sem o expresso

conhecimento e consentimento de todos os envolvidos. Por outro lado, privacidade diz

respeito aos direitos dos usuários e organizações de não serem destinatárias de

31 Em conjunto com a privacidade de informação, a segurança (particularmente referente a roubo e mau uso da
informação) também tem sido rotulada como a preocupação chave do comércio eletrônico. [...] Estes dois temas estão
inter-relacionados, porque quando a proteção da privacidade do consumidor é levada em conta, o armazenamento e
transmissão de informações do consumidor contidas em bancos de dados organizacionais também são vistas como
responsabilidade das organizações participantes.

32 A privacidade é mais do que apenas uma questão de intimidação do usuário de computador; pode ser uma verdadeira
draga econômica para as companhias que queiram conduzir negócios através da Internet. Na recente relatório 'Estudo
CommerceNet 2000: Barreiras para o Comércio Eletrônico', as preocupações dos usuários de computadores referentes à
'segurança e criptografia' e à 'confiabilidade e risco' foram citadas como os maiores impedimentos para o crescimento do
comércio eletrônico.
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correspondências não-solicitadas, eletrônicas ou não, e de não terem a sua navegação na

Internet direcionada, conduzida ou mesmo monitorada por qualquer tecnologia de

personalização.

"Privacy is the condition of not having undocumented personal
knowledge about one possessed by others. Privacy has been and
continues to be a significant issue of concern for both current and
prospective electronic commerce customers.í' " (STEAD e
GILBERT, 2001, pág. 75-85).

Os aspectos da privacidade não dizem respeito somente às questões técnicas e legais, mas

também às questões éticas e econômicas, na medida em que influenciam a percepção de

risco dos usuários. Segundo MIYAZAKI e FERNANDEZ (2000 e 2001), aparentemente a

percepção de risco com a ausência de privacidade na Internet influencia negativamente a

decisão de compra dos internautas.

"A major ethical issue in the collection and management of
consumer information is the privacy of that information. Indeed,
privacy is often viewed, even from a legal perspective, as a distinct
consumer right. Witb respect to online shopping, recent research
demonstrates that a majority of Internet users - both those who
have made online purchases and those who have not - have
several concerns regarding information privacy, including issues
related to the acquisition and dissemination of consumer data. 34 "

(MIYAZAKI e FERNANDEZ, 2000, pág. 54-61).

Privacidade requer, entre outros aspectos, a adoção de mecamsmos e tecnologias de

segurança para garantir o controle da informação. Se por um lado os aspectos da segurança

propiciam este controle, por outro lado o controle exercido pelos agentes de CE parece ter

33 A privacidade é a condição de não haver informações pessoais não documentadas sobre um indivíduo possuídas por
terceiros. A privacidade foi e continua sendo uma questão significante de preocupação dos consumidores de comércio
eletrônico atuais e futuros.

34 Uma questão ética essencial na aquisição e gerenciamento de informações do cliente é a privacidade dessa informação.
Certamente, a privacidade é freqüentemente vista, mesmo de um ponto de vísta legal, como um direito distinto do
consumidor. Com respeito a compras online, uma pesquisa recente mostra que a maioria dos usuários de Internet - tanto
os que realizaram compras online como os que não realizaram - tem várias preocupações com relação à privacidade da
informação, inclusive com questões relacionadas a aquisição e disseminação de dados do consumidor.
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um aspecto negativo para os internautas, apesar da percepção positiva da segurança, quando

desvinculada de controle. Verifica-se então um conflito entre segurança e privacidade,

quando estas questões estão relacionadas a controle.

"It appears that the general public has a good grasp of the
meaning of security. Not so with controls. Jf they do, they probably
associate it with everything that is restrictive and
counterproductive.t? " (KEEN et alii, 2000, 43).

"Privacy means that the subject (individual or entity) of
information can participate in controlling the information. [...]
Therefore, privacy requires security mechanisms, policy, and
technology to provide control over information. [. ..} The irony
with security mechanisms is their ability to preclude privacy by
ensuring that the subjects of the information have neither control
nor knowledge of the uses of that information. [...] Privacy risks
stem from the association of information to a person. [ ..} Thus,
anonymity ensures privacy. Of course, anonymity can also enable
misconduct. [...] Anonymity and integrity here can be in
conflict. 36" (KEEN et alii, 2000, 63).

Vários outros autores também analisam conjuntamente a privacidade e a segurança na

Internet, destacando-se dentre eles: OLSEN e HANSEN (2002), MUSTHALER (2001),

WHEATMAN (2001), ROMBEL (2001), BARRETT (2000), ANSTEAD(2000), WILSON

(2000), KROHM (2000), McGRA W nn (1999) e ROMANI (1999).

Para muitos usuários e algumas pesquisas, o termo "segurança" compreende também

"confiança", principalmente quando analisada a percepção inconsciente dos usuários com

relação à segurança e privacidade. Contudo, KEEN et alii (2000) invertem esta relação, ao

35 Aparentemente o público em geral tem um bom entendimento do significado de segurança. Mas nem tanto dos
controles de segurança, e quando tem, eles provavelmente o associam a tudo que é restritivo e contraproducente.

36 A privacidade significa que aquele (indivíduo ou entidade) a quem se refere a informação pode participar no controle da
informação. [...] Portanto, a privacidade requer mecanismos, políticas e tecnologia de segurança para proporcionar o
controle da informação. [...] A ironia com mecanismos de segurança é sua capacidade de prevenir a privacidade
garantindo que o indivíduo ou entidade a quem se refere a informação não tenha nem controle ou conhecimento da
utilização dessa informação. [...] Os riscos da privacidade provêm da associação da informação com a pessoa. [...]
Portanto, o anonimato garante a privacidade. Naturalmente, o anonimato pode levar a condutas condenáveis. [...] O
anonimato e a integridade aqui pode estar em conflito.
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sugerirem que "confiança" significa muito mais do que segurança, privacidade ou mesmo a

percepção destas questões. Para os autores, confiança pode ser definida tanto como

comportamento ou atitude quanto como percepção, e compreende vários aspectos tais como

segurança, privacidade, honestidade, reputação, marca, leis de proteção ao consumidor, etc.

"We start with a straightforward definition of trust: confidence in
the business relationship. We extend this definition to inc/ude some
definitions of risk and focus in the relationships that are directly
handled through computers and telecommunications. Together, all
these create and maintain the trust bond: security, safety, honesty,
consumer protection laws, contracts, privacy, reputation, brand,
mutual self-interest, and many other factors. 37" (K.EEN et a1ii,
2000,02).

"There are many ways of defining trust and thus many perceptions
of it. This leads to an overall picture of confusion, ambiguity,
conflicting interpretations, and absence of reliable principies. For
many business practitioners, trust is mainly equated with
behavior: reliability and predictability. Can I really count on you?
This view is well grounded in their own organizational
experiences: Businesses are interested in results, not motives. For
others, it's more equated with personal traits: attitude, confidence,
and interpersonal skills; here, the emphasis is on individual
intentions. Can I really believe you? Trust is thus variously
defined in both theory and practice in terms of interpersonal skills,
self-trust, reliability, rationality, faith, psychological states, self-
confidence, competence, expectations, and good will. 38" (K.EEN et
a1ii, 2000, 05).

37 Começamos com uma definição direta e sincera de confiança: credibilidade na relação comercial. Estendemos esta
definição para incluir algumas definições de risco e concentrando nas relações que são realizadas diretamente através de
computadores e telecomunicações. Juntos, criam e mantém o elo de confiança: segurança, proteção, honestidade, leis de
segurança ao consumidor, contratos, privacidade, reputação, marca, interesse mútuo e muitos outros fatores.

38 Há muitas formas de definir confiança e por conseguinte muitas percepções de confiança. Isto leva a uma visão geral de
confusão, ambigüidade, interpretações conflitantes e ausência de princípios seguros. Para muitos profissionais do
comércío a confiança está principalmente relacionada com comportamento: segurança e previsibílidade. Posso contar com
você? Esta visão está bem enraizada nas próprias experiências profissionais: o comércio está interessado em resultados,
não em motivos. Para outros, a confiança está mais relacionada a características pessoais: atitude, segurança e habilidades
interpessoais; aqui a ênfase está nas intenções individuais. Posso de fato acreditar em você? Confiança é portanto definida
variadamente tanto na teoria como na prática em termos de habilidades interpessoais, acreditar em si próprio, segurança,
racionalidade, credibilidade, estado psicológico, autoconfiança, competência, expectativa e boa vontade.
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Estes autores sugerem ainda que a construção da confiança está condicionada à

compreensão e minimização de riscos para o estabelecimento de relacionamentos

duradouros e confiáveis, indispensáveis principalmente no CE, uma vez que não existe

contato face-a- face na interação entre os agentes de CE.

"Trust and risk go together; one is the concomitant 01 the other.
With EC, the good side of the Force - to borrow an analogy from
Star Wars - is the trust-centered invitation to a long-term
relationship. The dark side is that there are dangers everywhere:
some include Darth Vaders, villains deliberately aiming to
sabotage a system through viruses or commit fraud and theft. Most
01 the risks are problems of omission rather than commission. That
doesn 't make them any less damaging. 39" (KEEN et alii, 2000, 19).

"Whereas a dictionary may define risk as the possibility 01
sufJering some kind of loss or damage, it is more useful in business
to determine what may cause it. Risk can therefore usefully be
described as a function 01 uncertainty and constraint.40" (HUNT,
2000,34).

MNAZAKI e FERNANDEZ (2000 e 2001), por sua vez, relacionam o risco à segurança e

privacidade na Internet, seja este risco existente ou percebido pelos consumidores. Desta

forma, estes autores e BHA TNAGAR (2000) evidenciam a percepção de risco dos usuários

como o principal fator de restrição à futura adoção do CE, e analisam a importância dos

relacionamentos desta percepção de risco com a experiência de Internet dos usuários e o

seu comportamento de compra.

"While the Internet already has had considerable impact on the
consumer marketplace, further consumer adoption 01 the Internet
for conducting online purchases may be slowed considerably if

39 Confiança e risco estão juntos, um concomitante ao outro. No CE, o lado bom da 'Força', aproveitando uma analogia de
Guerra nas Estrelas, é o convite para uma confiança centralizada em uma relação de longo prazo. O lado negro é onde há
perigos por toda parte, alguns incluiriam Darth Vaders, vilões visando deliberadamente sabotar um sistema com vírus ou
cometer fraude e roubo. Muitos dos riscos são na realidade problemas de omissão mais que de ação. Isto não os toma nem
um pouco menos prejudiciais.

40 Enquanto um dicionário pode definir o risco como sendo uma possibilidade de sofrer algum tipo de perda ou prejuízo, é
mais usual no comércio para determinar o que pode causar estas perdas ou prejuízos. Portanto o risco pode ser descrito
usualmente como uma função de incerteza e restrição.
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significant concerns - whether based on actual or perceived risks -
are present regarding the privacy and security issues surrounding
online shopping. Thus, for marketers, policymakers, and consumer
advocates, a key goal should be to understand consumer risk
perceptions regarding online shopping, and how these perceptions
relate to Internet users' experience and purchase behaviors. 4/ "

(MIY AZAKI e FERNANDEZ, 2001, pág. 29-30).

"The likelihood of purchasing on the Internet decreases with
increases in product risk. Product risk increases as the technical
complexity of the product increases. Product risk is higher for
products associated witb higher ego-related needs. Product risk
increases with the price of the product. Product risk will be higher
for product categories where feel and touch are important.íí "
(BHA TNAGAR, 2000, pág. 98-105).

Contudo, o nsco não é necessariamente uma restrição ao CE ou algo pejorativo.

NEGROPONTE (2000a) argumenta que o risco pode ser também uma característica

cultural, e que assim a percepção de risco pode ser tanto positiva quanto negativa. Em

outras palavras, risco pode tanto inibir quanto fomentar o crescimento do CE. "Another side

effect 01 the digital world is that risk is oflen celebrated and not diminished. 43"

(NEGROPONTE, 2000a, pág. 417).

KOV ACS e FARIAS (2000) relacionam em sua pesquisa bibliográfica sobre o assunto as

seguintes formas de risco existentes: risco financeiro, social, psicológico, de tempo, de

futura oportunidade perdida, fisico, de satisfação, de performance/funcional, inerente e

41 Enquanto a Internet já gerou um impacto considerável no mercado, novas adoções de consumidores para compras
online podem tomar-se consideravelmente mais lentas caso haja dúvidas significativas, baseadas em riscos atuais ou
percebidos, com relação a questões de privacidade e segurança nas compras online. Portanto, para os profissionais de
mercado, reguladores de mercado e os defensores de consumidores, um objetivo chave deveria ser entender as sensações
de risco do consumidor com relação a compras online e como estas sensações estão relacionadas a experiência dos
usuários de rede e comportamentos de compra.

42 A probabilidade de compras pela Internet diminui à medida que aumenta o risco do produto. O risco do produto
aumenta à medida que a complexidade técnica do produto é maior. O risco do produto é maior para produtos associados a
necessidades relacionadas ao ego. O risco do produto aumenta de acordo com o seu preço. O risco do produto será maior
nas categorias onde sentir e tocar são importantes.

43 Um outro efeito colateral do mundo digital é que risco é freqüentemente celebrado, e não minimizado.



SEGURANÇA NA INTERNET: 2 - Fundamentação Teórica Pág.53

risco manipulado. No meio virtual, os autores sugerem que os riscos mais prováveis sejam:

financeiro, social, de performance, de satisfação e de tempo.

<IApartir da análise de cada tipo de risco encontrado na
literatura, especula-se que as compras pela Web podem
desencadear alguns tipos de risco, como por exemplo, o
financeiro, [. ..] podendo surgir o risco social onde a privacidade
seja invadida sem o devido conhecimento e consentimento prévio.
[. ..] Pode existir também o risco percebido de performance,
considerando que por este meio de negociação não é possível
experimentar, tocar ou sentir o que se está adquirindo. Por
conseqüência, o consumidor pode perceber risco em comprar algo
que não satisfaça as suas expectativas, desenvolvendo o risco
percebido de satisfação. [. ..] O longo tempo de download, falhas
no design dos sites e falta de links também são alguns dos fatores
que influenciam no tempo gasto na procura e escolha dos
produtos / serviços on-line, podendo levar ao risco percebido do
tempo. Além disto, devido ao fato do produto não ser entregue no
exato momento da compra, sendo necessário um período para a
entrega ao mesmo, geralmente via correio, o consumidor pode
sentir um receio de não receber a encomenda no tempo
esperado. " (KOV ACS e FARIAS, 2000, pág. 8).

Em uma análise posterior, os mesmo autores compararam a percepção de risco entre o

grupo de internautas que já compraram e o grupo de internautas que nunca compraram

através da Internet, constatando que existe uma diferença de percepção significativa entre

os dois grupos. Esta percepção de risco aparentemente teria uma relação inversa com as

compras eletrônicas realizadas através da Internet.

"Os autores identificam a existência de diferença de percepção de
risco da compra pela Internet entre os grupos. Os que nunca
compraram perceberiam mais tipos de risco e com uma maior
intensidade dos que os que já compraram. Supõe-se que risco
percebido tenha uma relação inversa com a compra por este meio.
Os indivíduos que percebem menos risco teriam uma maior
tendência a comprar pela Internet. Por sua vez, os que percebem
um alto grau de risco em adquirir produtos/serviços pela rede
tenderiam a evitar este tipo de compra. " (KOV ACS e FARIAS,
2001, pág. 7).
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"A segurança parece ser um fator chave. Surge, assim, a
necessidade da adoção de medidas que garantam, cada vez mais,
a proteção de todos os procedimentos de um pedido eletrônico,
desde a transmissão até o armazenamento dos dados. [...]
Algumas medidas podem atenuar a percepção deste risco, tais
como: informar aos usuários quais os procedimentos de
segurança utilizados e as garantias caso alguma fraude ocorra,
por exemplo, o reembolso de débitos não autorizados no cartão de
crédito que resultem de falha do sistema de segurança da
empresa. Ademais, a utilização da figura do fiel depositário, que
intermediaria o pagamento entre consumidor e empresa, poderia
diminuir a preocupação quanto à interceptação dos dados
financeiros pela rede e o receio de efetuar o pagamento e não
receber a mercadoria." (KOVACS e FARIAS, 2001, pág. 12-13).

Recentemente, outros autores também analisam o risco existente na Internet e

especificamente as suas influências no CE, como: VEYSEY (2001), McNAMEE e CHAN

(2001), BRADFORD (2001) e HOWARD (2001).
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2.5. Questão da Segurança

ALBERTIN (2001) aborda a questão da segurança essencialmente como um importante

problema ou obstáculo a ser superado, ou melhor, uma imensa fonte de riscos tanto para as

empresas quanto para seus clientes. Do ponto de vista dos usuários, a segurança está

associada aos riscos de insucesso, falhas e fraudes no CE, especialmente nas transações

eletrônicas. Do ponto de vista empresarial, além destes riscos, a questão da segurança está

associada também ao risco de não adoção do CE pelos clientes. "Uma fonte potencial de

problemas é a preocupação dos clientes com privacidade e segurança, que poderia levar a

uma forte reação contra os fornecedores que utilizam tais sistemas ou simplesmente a não

utilização destes sistemas por parte dos clientes." (ALBERTIN, 2001, pág. 29).

Semelhantemente, CAMERON (1999) enfatiza a segurança como sendo a pedra

fundamental de sustentação do CE. Em sua análise do ponto de vista empresarial, a

segurança pode ser entendida tanto como risco quanto como sendo a infra-estrutura de

tecnologia de informação que viabiliza o crescimento do CE, na medida em que

estrategicamente propicia as transações eletrônicas seguras.

"Security is the cornerstone of e-commerce. Although most people
associate transaction security with e-commerce, it is even more
criticai to protect the corporate network and the e-commerce.44

"

(CAMERON, 1999, pág. 93).

Também do ponto de vista empresarial, a segurança, vista inicialmente como infra-

estrutura, não se restringe unicamente aos aspectos tecnológicos, mas está relacionada

também às estratégias, políticas e diretrizes de negócio.

"While security is widely recognized as an important issue for the
budding Internet entrepreneur, there is a widely held
misconception that it is a technical problem to be solved by the f

44 A segurança é a pedra angular do comércio eletrônico. Embora a maioria das pessoas associem a segurança nas
transações com o comércio eletrônico, é muito mais crucial proteger a rede corporativa e o comércio eletrônico.
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techies. My most important argument here is that the reverse is
true: security in the e-business is jirst and foremost a business
problem, to be solved through business decisions and
leadershtp.f .. (MEAKIN, 2000, pág. 52).

MN AZAKI e FERNANDEZ (2000 e 2001) também apresentam a segurança em conjunto

com a privacidade como sendo as duas maiores restrições ou obstáculos ao crescimento do

CE, especialmente para a aplicação negócio-a-consumidor, tanto para as organizações,

empresas e governos quanto para os internautas. No entanto, os autores destacam e

enfatizam o ponto de vista dos usuários nestas questões, ao relacioná-las com a percepção

de risco dos internautas, sejam estes novos ou experientes.

"Government and industry organizations have declared
information privacy and security to be major obstacles in the
development of consumer-related e-commerce. Risk perceptions
regarding Internet privacy and security have been identified as
issues for both new and experienced users of Internet
technology.í" .. (MNAZAKI e FERNANDEZ, 2001, pág. 27).

"The Federal Trade Commission has declared the privacy and
security of consumer information to be two major issues that stem
from the rapid growth in e-commerce, particularly in terms of
consumer-related commerce on the Internet. 47.. (MN AZAKI e
FERNANDEZ, 2000, pág. 54-61).

KEEN et alii (2000) discordam destes pontos de vista ao sugerirem que o fundamento do

comércio, inclusive do CE, é essencialmente a confiança e não a segurança. A segurança é

entendida como somente um dos importantes aspectos na construção da confiança no CE.

45 Enquanto a segurança é largamente reconhecida como uma importante questão para o empreendedor da Internet, há
uma interpretação errônea também amplamente adotada de que este é um problema tecnológico para os técnicos
resolverem. O meu mais importante argumento aqui é justamente o inverso: segurança nos negócios eletrônicos é primeira
e principalmente um problema comercial que deve ser solucionado através de decisões comerciais e liderança.

46 As organizações governamentais e industriais têm declarado que a ptivacidade e segurança da informação são os
principais obstáculos no desenvolvimento do comércio eletrônico relacionado ao consumidor. A percepção de risco com
relação à privacidade e segurança na Internet tem sido identificada como um problema tanto para novos usuários da
tecnologia de rede como para usuários experimentados.

47 A Comissão Federal do Comércio declarou que a privacidade e segurança da informação do consumidor são dois
grandes problemas com origem no rápido crescimento do comércio eletrônico, particularmente em termos de comércio
através da Internet relacionado ao consumidor.
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"Trust is the very foundation of commerce and EC doesn 't change that.48" (KEEN et alii,

2000, xvii). Para estes autores, a segurança não é simplesmente um obstáculo, mas sim um

fundamento que, quando frágil ou inexistente, certamente inviabiliza o CE.

"Trust is the foundation of commerce. You simply cannot have
commerce without it. Sometimes it's law, contract, and regulation
that generate the trust; [ ..} Sometimes it's a company policy, such
as a money-back guarantee or the store automatically accepting
the return of goods. Sometimes it's personal reputation or an
established long-term relationshipí" " (KEEN et alii, 2000, 01).

Estes autores estabelecem ainda alguns relacionamentos entre confiança e nsco, e

relacionam também risco com segurança. Confiança, primeiramente e em detrimento da

segurança, deve ser o objetivo central almejado pelas organizações em suas estratégias de
CE.

"It is dangerous to single out security as the number-one concern
in EC. Although it is a major concern, the exclusive treatment of
the same subject over and over again can be misleading.
Companies tend to easily focus on it as the central issue, and lose
sight of some other equally significant concerns. The broader
agenda has to be ensuring that EC is quite literally under control
in every area of transaction, relationship, and support. 50" (KEEN
et alii, 2000, 43).

Complementarmente, WULF et alii (2001) analisam as influências da confiança na

construção dos inter-relacionamentos existentes no CE, e também os investimentos

necessários para a consolidação da confiança nestes inter-relacionamentos.

48 Confiança é a base inicial do comércio, e o CE não muda isto.

49 Confiança é a base do comércio. Simplesmente não há comercio sem confiança. Algumas vezes são as leis, o contrato e
as regras que geram a confiança; [...] Algumas vezes é a política adotada pela empresa, por exemplo a garantia de
devolução do dinheiro ou a aceitação automática da devolução das mercadorias. Algumas vezes é a reputação pessoal ou
uma relação comercial de longo prazo estabelecida.

50 É perigoso apontar a segurança como a preocupação número um do CE. Embora seja uma preocupação principal, o
tratamento exclusivo do mesmo assunto de forma repetitiva pode causar engano. As empresas tendem a facilmente focá-lo
como o problema central e perdem a visão de outros problemas igualmente significativos. As ações mais amplas devem
assegurar que o CE esteja literalmente sob controle em todas as áreas de transação, relacionamento e suporte.
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Outros autores também analisam e evidenciam a confiança dos intemautas como sendo uma

questão central para o crescimento e a consolidação do CE, dentre eles: PESCATORE

(2001), CROWELL (2001), BROWN (2001), FRIEDMAN et alii (2000), SCHODER e

YIN (2000), PRESTON (2000), JORGENSEN (2000), KEMP (2000), THOMAS (2000),

mBINVILLE (2000), PORTZ et alii (2000), OLSON e OLSON (2000), ROSENBLOOM

(2000), WAREHAM (1999), LUNT (1999) e SALNOSKE (1997).

A existência da segurança, construída por exemplo com a implementação de sofisticados

recursos tecnológicos, políticas organizacionais ou processos de controle e auditoria, não

propicia automaticamente o estabelecimento da confiança. "lt's no exaggeration to say that

trust, more than technology, drives the growth of EC in ali its formsi'" (KEEN et alii,

2000, 01). Por outro lado, a falta de segurança está intrinsecamente relacionada ao risco,

percebido ou não pelos agentes de CE, que por sua vez pode desestabilizar a sustentação da

confiança entre estes agentes. "Trust is fragile, hard to build, and easily lost. With EC,

there are so many areas of fragility: payments, contracts, security, and financiai and legal

recourse.52
" (KEEN et alii, 2000, 06).

"The challenge is how a trusted EC solution can be created and
maintained. The objective is to reinforce the trusted relationships
such that they can endure the transgression of adversaries,
technological glitches, and ignorance. To achieve this,
organizations must establish clear security processes, policy, and
practices. Safety translates into reputation. Failures in security
are failures in meeting the implicit and explicit commitment in the
relationship/" " (KEEN et alii, 2000, 25).

51 Não é exagerado dizer que é a confiança, mais que a tecnologia, é o que conduz o crescimento do CE em todas as suas
formas.

52 A confiança é frágil, difícil de formar e fácil de perder. No CE há muitas áreas de fragilidade, como pagamentos,
contratos, segurança e recursos financeiros e legais.

53 O desafio é como uma solução de confiança para o CE pode ser criada e mantida. O objetivo é reforçar as relações de
confiança de forma que possam resistir às transgressões da concorrência, defeitos tecnológicos e a falta de conhecimento.
Para superar isto, as organizações devem estabelecer processos, políticas e práticas claras de segurança. Segurança se
traduz em reputação. Falhas na segurança são falhas em buscar o comprometimento implícito e explícito no
relacionamento.
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Se por um lado muitos autores classificam a Internet como um ambiente com grande risco

potencial, colocando a segurança como o grande obstáculo a ser superado, outros autores

entendem que a Internet é por concepção um ambiente aberto e, por esta razão, insegura.

Contudo, a questão da segurança é analisada por estes últimos autores como sendo a infra-

estrutura adicional à plataforma constituída da Internet, sobre a qual se consolidarão as

aplicações de CE.

"Quando foi projetada inicialmente, o objetivo da Internet era
permitir diversas possibilidades de conectividade entre as partes
que estivessem interagindo. Portanto, a interoperabilidade, e não
a segurança, foi enfatizada. Apesar de essa característica ter sido
aceita quando a Internet era principalmente uma rede de
pesquisa, com a demanda comercial cada vez maior, a falta de
serviços de segurança passou a ser uma pedra no caminho de sua
utilização comerciai. "(BERNSTEIN, 1997, pág. 26).

"Telecommunications-based services are inherently risky for the
one simple reason that underlies every aspect of their use as part
of commerce: the conflict between access and controlo The more
you open up access, the more you give away controi. By definition,
commerce means access. By definition, risk management means
control," " (KEEN et alii, 2000, 19).

KEEN et alii (2000) consideram ainda que o aspecto tecnológico da segurança e do CE já

está equacionado. Mais do que a tecnologia, atualmente é a percepção da segurança

propiciada por esta tecnologia que motiva ou, por outro lado, inibe a adoção e o

crescimento do CE. Em outras palavras, estes autores sugerem que a discussão já evoluiu

da infra-estrutura técnica relacionada à segurança para a confiança percebida pelos

internautas em relação aos diversos aspectos do CE, inclusive a segurança. "The technology

54 Os serviços com base nas telecomunicações são inerentemente arriscados pela simples razão que submetem cada
aspecto de sua utilização como parte da negociação: o conflito entre o acesso e o controle. Quanto mais se abre o acesso
menos controle se tem. Por definição, comércio significa acesso e gerenciamento de risco significa controle.
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is now ali in place. And it can only get better and cheaper. It's no longer the differentiator

for EC Trust is now the currency and differentiator":" (KEEN et alii, 2000, xv).

"Safety is a perception - a sense of personal comfort. Although
credit card fraud on the Internet is much lower than for
transactions in the offline world, if people don 't feel safe, no
amount of statistics or claims will change that perception. [. ..} You
can 'tforce people to feel safe, but a sense of safety is the core of
trust in every element of life. In e-business, customers now have so
many choices among providers that over time they will gravitate to
the relationship builders that make them feel safe. 56" (KEEN,
2001, pág. 36-39).

Recentemente, outros autores também analisam a questão da segurança na Internet como

um fator de restrição ao CE, destacando-se entre eles: D'AMICO (2002), HALL (2001),

SWEENEY (2001), GASPAR (2001), KOLETTIS (2001a), WILLIAMS (2000),

BREIDENBACH (2000), NEELEY (2000), FONSECA (2000), LEWIS, S. (2000), GISEN

(2000), KRUGTEN e HOOGENBOOM (2000), LEWIS, J. (2000), CLA YTON (2000),

ADAMS e SASSE (1999), CORRAL (1999), ORENSTEIN (1999), VIGOROSO (1999),

LOADER (1999), TYLER (1999) e FRASER (1998).

55 A tecnologia está agora resolvida. E somente poderá ficar melhor e mais barata. Ela não é mais o diferenciador no CE.
Confiança é agora a moeda corrente e o diferenciador.

56 A segurança é uma percepção - uma sensação de conforto pessoal. Embora as fraudes com cartões de crédito na Internet
sejam bem menores que fora da Internet, ou seja no mundo real, caso as pessoas não se sintam seguras, nenhuma
estatística ou alegação mudará esta percepção. [...] Não se pode forçar as pessoas a se sentirem seguras, porém uma
sensação de segurança é o âmago da confiança em todo elemento da vida. Nos negócios eletrônicos, os consumidores têm
hoje tantas opções de provedores que com o tempo eles optarão por provedores que os permitem sentir-se seguros.
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2.6. Aspectos de Segurança e Confiança

Dentre os vários aspectos de segurança relacionados como possíveis e prováveis restrições

à adoção e ao crescimento do CE, aspectos estes que influenciam decisivamente a

confiança dos intemautas, destacam-se na figura a seguir algumas forças, influências e

interesses específicos.

Casos divulgados sobre
falta de segurança e
perda de privacidade

r·_··_·_·p;~~~~~ã~··_·_·__·!
da existência de

I segurança ou

l..~i~~.?_~.?_~..~.~!.~~~_._)
Experiência pessoal
com falta de segurança
e perda de privacidade

Comportamento
de hackers, crackers,

phreakers e experts

Interesses das
instituições financeiras

e seguradoras

Interesses
governamentais e
aspectos jurídicos

Segurança,
Privacidade
e Confiança

Influências da TI
e dos mecanismos
de segurança

Influências dos
fornecedores e
dos ambientes

Influências dos
meios de
pagamento

Interesses da mídia
especializada

Interesses da indústria
de segurança digital

Interesses das
empresas atuantes
no CE de fomentar
o seu crescimento

Figura 2 - Aspectos de segurança, privacidade e confiança ,
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2.6.1. Experiência pessoal com falta de segurança e perda de privacidade

Segundo MIY AZAKI e FERNANDEZ (2001), supõe-se que experiências positivas de

compras remotas influenciem positivamente a decisão de compras futuras e, da mesma

forma, experiências negativas ou frustradas de compras remotas, principalmente as compras

através da Internet, inibam ou restrinjam esta modalidade de comércio eletrônico. Tais

experiências negativas de aquisição remota de produtos, informações ou serviços, ou

simplesmente "produtos", podem estar relacionadas com diversos fatores, dentre eles:

fraude no pagamento eletrônico, cobranças de valores incorretos, problemas com logística,

integridade física do produto, insatisfação com o produto adquirido, não recebimento do

produto, demora no recebimento da compra, recebimento de produto divergente, utilização

dos dados pessoais ou da compra para outros fins sem consentimento (perda de

privacidade), entre outros.

2.6.2. Influências da TI e dos mecanismos de segurança

KEEN et alii (2000) sugerem que a adoção, por parte dos agentes de CE, de determinadas

tecnologias de segurança, de controle e de coleta de informações junto aos internautas pode

tanto incentivar quanto inibir a intenção de compra destes usuários. Recursos como a

criptografia, certificação, assinatura digital, autenticação e a adoção de algumas políticas

internas de segurança têm um efeito positivo na construção da confiança dos internautas, ao

mesmo passo em que o uso de cookies, verificação de netbios e monitoração da navegação

podem ter um efeito destrutivo na confiança dos internautas. Ainda, os autores sugerem que

a confiança está associada à percepção de risco, e esta percepção à intenção de compra dos

usuários.

"Some sites deposit on your hard drive a little electronic marker,
called a cookie, that tracks your footprints from one click to
another and can be sent by your browser back to the Web site
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when you revisit it. Cookies are supposed to make future Web site
visits faster. But they are also the digital equivalent of having your
shopping habits photographed. Your browser probably gives you
the option of declining cookies. 56" (SCHEER, 1999, pág. 24).

2.6.3. Influências dos fornecedores e dos ambientes

RESNICK et alii (2000) e FRIEDMAN et alii (2000) afirmam que a reputação do

fornecedor de produtos, informação ou serviços na Internet influencia diretamente a

confiança dos internautas Esta reputação é derivada do histórico do fornecedor, bem como

da avaliação subjetiva dos usuários quanto a aspectos éticos e suas estratégias de segurança,

privacidade e confidencialidade. Com a adoção de ambientes digitais seguros para a

realização das transações eletrônicas, os agentes de CE conquistaram bem mais do que a

segurança almejada: propiciaram também a consolidação da confiança dos consumidores

eletrônicos. De forma semelhante, MALHOTRA et alii (1999) agregam a percepção da

marca à construção da confiança e ao processo de decisão de compra dos internautas.

"Business is about trust - has been about trust for centuries. We
engage in business transactions having established a relationship
between counterparties who need something on one side and can
supply something on the other. This relationship is, to a greater or
lesser degree, about establishing trust. [ ...} The fundamental
quality characteristic of the service provided is the trust earned by
the service provider. 57" (MEAKIN, 2000, pág. 52-55).

"A business that sells services or products over the Internet needs
to offer a 'feel safe' atmosphere to visitors. Customers who buy

56 Alguns sites depositam em seu disco rigido um pequeno marcador eletrônico, chamado de cookie, que segue cada c1ick
de seu mouse, informação esta que pode ser enviada para o site cada vez que você o visita novamente. Os cookies
deveriam ter como objetivo fazer com que novas passagens pelo site fossem mais rápidas. Porém eles também são o
equivalente digital a ter seus hábitos de compra fotografados. Seu computador provavelmente lhe oferece a opção de não
aceitar os cookies.

57 Negócio tem relação com confiança - tem sido assim há séculos. Engaja-se em transações comerciais estabelecendo-se
uma relação entre as partes, onde um lado necessita de algo e o outro pode fornecer o produto ou serviço em questão. Este
relacionamento tem, num grau menor ou maior, relação com o estabelecimento de confiança. [...] A caracteristica
fundamental da qualidade do serviço fornecido é a confiança conquistada pelo fornecedor.
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from or deal with a website often have not been in physical contact
with the company involved and will base their purchasing decision
not only on the value for money, but also on how safe they feel. lf a
company is established and well known by its 'bricks and mortar'
presence, then this branding is a major advantage. However if the
company is new, this perception of trustworthiness may make the
difference between success andfailure.58" (GARDEN, 2000, pág.
104).

2.6.4. Influências dos meios de pagamento

CAMERON (1996 e 1999) evidencia a importância dos meIOS de pagamento e das

transações eletrônicas no CE, tanto por estarem atualmente muito relacionados aos aspectos

de segurança, quanto por serem a plataforma tecnológica que permitirá a expansão do CE.

"Before e-commerce can reach its potential, transaction security
must be in place to give consumers and businesses confidence that
their transactions are safely handled on the Internet. Transaction
security and secure payment processing is the single most
important enabling technology for e-commerce. [ ..} Although
encryption knowledge is important in understanding how
transactions security works, the complex details are generally
transparent to the user in well-implemented systems. While an
understanding of the details may build consumer confidence,
transaction security should be implemented in such a way that
users need nor understand public key encryption to make
purchases.Ô" (CAMERON, 1999, pág. 107).

58 Uma empresa que vende serviços ou produtos através da Internet precisa oferecer um ambiente que passe uma sensação
de segurança aos visitantes. Os consumidores que compram ou negociam com um site de rede freqüentemente não
tiveram nenhum contato físico com a empresa envolvida e basearão sua decisão de compra não apenas no valor em
dinheiro mas também em quão seguros eles se sentem. Quando uma empresa está estabelecida e bem conhecida por sua
participação já fundamentada no mercado, sua marca registrada é uma vantagem principal. Entretanto, quando a empresa
é nova, a sensação de valor de confiança pode fazer a diferença entre o sucesso e fracasso.

59 Antes que o comércio eletrônico possa atingir todo seu potencial, a segurança nas negociações deve se estabelecida para
proporcionar aos consumidores a credibilidade na transação e a segurança do gerenciamento da mesma através da
Internet. A segurança nas transações e no processamento do pagamento é simplesmente a capacitação tecnológica mais
importante para o comércio eletrônico. [...] Embora o conhecimento em criptografia seja importante para compreender
como funcionam as transações de uma forma segura, os detalhes complexos são geralmente transparentes ao usuário em
sistemas bem implementados. Enquanto a compreensão dos detalhes pode consolidar a confíança do consumidor, a
segurança na transação deve ser implementada de tal forma que os usuários não precisem de conhecimento algum em
criptografia segura para realizar as compras.
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Tanto CAMERON (1996 e 1999) quanto ALBERTIN (1999b) entendem que as transações

eletrônicas e os meios de pagamento devam ser seguros, baratos e de fácil utilização, sendo

que os seus aspectos técnicos mais complexos devam permanecer transparentes para os

usuários. Não seria estranho supor que as dificuldades na utilização e na adoção destes

meios de pagamento, bem como a percepção de risco nas transações eletrônicas,

influenciam a decisão de compra dos usuários e conseqüentemente a abrangência do CE.

"As transações de negócio eletrônicas somente podem ter sucesso
se as trocas financeiras entre compradores e vendedores puderem
acontecer em um ambiente simples, universalmente aceito, seguro
e barato. Os tipos de sistemas eletrônicos de pagamento são:
dinheiro eletrônico (e-cash), cheque eletrônico (e-check), cartões
inteligentes (smart cards), cartões de crédito e cartões de débito. "
(ALBERTIN, 2001, pág. 29).

Além de evidenciar as questões da segurança e da utilização dos meios de pagamento,

como condições primárias para o desenvolvimento e a consolidação do CE, CAMERON

(1999) concorda com KEEN et alii (2000) ao afirmar que a confiança dos usuários não será

uma simples conseqüência da implementação de tecnologias de segurança para suportar as

transações e meios de pagamento eletrônicos. Os autores entendem que a questão da

segurança está relacionada primeiramente aos aspectos técnicos e de adoção e utilização, e

depois à percepção de risco e construção da confiança.

"Online payments present an additional challenge to e-commerce.
[...] Internet commerce cannot accelerate until online payments
are trusted and easy to use for all parties. [. ..] Even after payment
methods are in place, customers will not immediately trust them.
Although not even one credit card number has been stolen during
an online transaction to date, erasing the perception that
purchasing on the Internet is fundamentally unsafe is difficult. 6/ "

(CAMERON, 1999, pág. 177-178).

61 Os pagamentos online representam um desafio a mais para o comércio eletrônico. [...] O comércio através da Internet
não pode ser acelerado até que os pagamentos online sejam confiáveis e fáceis de usar por todos envolvidos na
negociação. Mesmo após a implementação de métodos de pagamento, os consumidores não confiarão imediatamente



SEGURANÇA NA INTERNET: 2 - Fundamentação Teórica Pág.66

Segundo pesquisa realizada por AMARAL e NIQUE (2000) com internautas do Rio

Grande do Sul, verificou-se que os maiores graus de importância atribuídos às

características das compras realizadas pela Internet diziam respeito à segurança na

utilização do cartão de crédito no pagamento da compra e à confiabilidade do fornecedor

virtual. Contudo, estes atributos não foram os mais determinantes nas compras realizadas

através da Internet. Na verdade, ficaram respectivamente em 19° e 18° lugar na lista de

atributos determinantes desta pesquisa.

"Ao avaliar que fatores estão influenciando a decisão de compra
pela Internet encontramos que: a oferta de produtos e a
comodidade são os fatores que mais influenciam a decisão de
compra; a apresentação/interface da home page, a segurança e o
atendimento pessoal são osfatores que mais influenciam a decisão
de não compra." (VIEIRA e NIQUE, 1999, pág. 13).

2.6.5. Interesses da indústria de segurança digital

Enquanto a necessidade de recursos e tecnologias de segurança aflige os internautas e

muitos agentes de CE, outros são beneficiados com a proeminente falta de segurança na

Internet: a indústria de segurança digital. A este setor da economia pertencem as empresas

de sistemas e softwares de segurança, os prestadores de serviços e consultorias

especializadas, as unidades de negócio de empresas de hardware especializadas em

segurança eletrônica, determinadas organizações não governamentais e até mesmo os

profissionais de TI especializados em segurança digital.

De acordo com o IDC (International Data Corporation), estima-se que a indústria mundial

de segurança online deverá faturar US$ 14 bilhões no ano de 2005, com um crescimento

neles. Embora nenhum número de cartão de crédito foi violado durante uma transação online até então, para eliminar a
percepção de que comprar através da Internet seja fundamentalmente inseguro é dificil.
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anual de 23% até lá, especialmente para os mercados de flrewall, criptografia, autenticação

eletrônica e programas antivírus.

Os investimentos em tecnologias de segurança são vistos praticamente como um mal

necessário, mas no CE a segurança tem um papel muito mais importante, razão esta pela

qual os investimentos em segurança passam a fazer parte das estratégias de negócio das

empresas e, acrescenta KOLETTIS (2001b), também das preocupações dos intemautas.

"Investments in security technology seem almost a necessary evil.
However, in the case 01EC, investments in security can make the
difference between success and failure. Furthermore, EC systems
differ from traditional systems in that they are in a state 01
constant flux. This dynamic nature 01EC is symptomatic 01 the
rapid evolution 01technology that underpins these solutions and 01
a consumer culture that expects constant product and service
innovation. EC managers must reflect these expectations in their
risk-avoidance investments." " (KEEN et alii, 2000, pág. 95-96).

Segundo CAMERON (1999), o desenvolvimento do CE certamente propiciará uma

significativa redução de custos para as empresas, mas parte destes ganhos deverá ser

revertida antecipadamente na adoção e implementação de tecnologias, políticas e recursos

de segurança eletrônica, beneficiando então mais este setor da economia digital.

"Facing the risks enables IS managers to make convincing
arguments for incorporating security into the budge. E-commerce
can result in substantial cost savings to the organization. A
portion 01 these savings must be invested in security systems and
personnel.íí " (CAMERON, 1999, pág. 95).

61 Os investimentos em tecnologia de segurança parecem ser um mal necessano. Porém, em relação ao CE, os
investimentos em segurança podem fazer a diferença entre o sucesso e o fracasso. Mais além, os sistemas de CE diferem
dos sistemas tradicionais por estarem em um estado de fluxo constante. Esta natureza dinâmica do CE é sintoma da rápida
evolução da tecnologia que sustenta estas soluções e da cultura do consumidor cuja expectativa é de constante inovação de
produtos e serviços. Os empresários de CE devem refletir sobre estas expectativas ao investirem em alternativas de evitar
riscos.

62 O fato de encarar os riscos capacita os empresários de Internet a terem argumentos convincentes para incluir a
segurança no orçamento. O comércio eletrônico pode resultar em economias substanciais para a organização. Uma parcela
destas economias deve ser investida em sistemas de segurança e pessoal.



SEGURANÇA NA INTERNET: 2 - Fundamentação Teórica Pág.68

2.6.6. Interesses das empresas de fomentar o crescimento do CE

Apesar dos interesses e da divulgação da mídia, principalmente especializada, de casos de

falta de segurança e perda de privacidade, e apesar da atuação de muitos hackers, crackers

e phreakers que evidenciam a vulnerabilidade e fragilidade dos sistemas e

empreendimentos na Internet, as empresas e demais organizações atuantes no CE procuram

ampliar a sua adoção e fomentar o seu crescimento. As ações destas empresas e

organizações não se resumem à implementação de determinadas estratégias e tecnologias

de segurança, mas estão também voltadas à informação e ao convencimento dos internautas

de que, como conseqüência destas estratégias, políticas e tecnologias, o ambiente de CE é

bastante seguro. Obviamente a confiança dos internautas não se restringe a estes fatores

mas, dado que são colocados como questões fundamentais para o CE, eles se tornaram

prioridade nas estratégias de marketing das empresas.

"Certainly, those involved in electronic commerce say there is
little real justification for the negative coverage. Although credit
card issuers are tight-lipped about how much fraud does take
place, Internet transactions appear to sufJer a lower levei of abuse
than their telephone-based equivalent, and onehundredth the levei
of direct mail problems, according to one source. Despite this,
there is a very real perception in the market that electronic
commerce might not be safe. 63 " (REED, 1997, pág. 33-34).

Segundo KEEN (2000), a abrangência da adoção de estratégias e tecnologias de segurança

das empresas de CE está delimitada por questões econômicas, na medida em que os custos

presentes destas tecnologias não podem ser superiores aos ganhos futuros propiciados pelo

CE e, mais drasticamente, estes custos não podem ser superiores às possíveis perdas

acarretadas pela não implementação das estratégias e tecnologias. Uma vez que estas

63 Certamente, quem está envolvido com o comércio eletrônico defende que há pouca justificativa real para sua divulgação
negativa. Embora as empresas de cartão de crédito não divulguem as fraudes que acontecem, as transações pela Internet
parecem sofrer menor nível de abusos que o equivalente com base na telefonia, e representam um por cento dos problemas
com o correio, conforme um informante. Apesar disso, há realmente uma sensação no mercado que o comércio eletrônico
pode não ser seguro.
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perdas não são corretamente estimadas e passam a ser vistas como algo pouco provável, os

investimentos em tecnologias de segurança passam também a ser restringidos.

"The costs of risk avoidance fali in two broad categories of
technical and nontechnical expenses. Technical costs can include
hardware, software, maintenance, training, upgrades, supplies,
physical space requirements, and power. Nontechnical costs can
consist of staff, training, installing, managing, upgrading, and
monitoring the solution. And, finally, file time and convenience
factors for making these decisions should not be ignored. Securing
EC systems is more of an art than a science. Protection against
threats inevitably results in an exercise in economic risk
analysis.64

" (KEEN et alii, 2000, pág. 103).

"Security alone cannot increase revenue. A lack of security can
decrease revenue because you'll lose the confidence of the market.
The converse is also true: Too much security can decrease
revenue. Jf the default position of your security system is to deny
access, creating obstacles for customers, then business will suffer.
So the trick is to provide the right balance of strong security
measures that let the right people access the right information at
the right time. 65 " (LEWIS, J., 2000, pág. 41).

2.6.7. Interesses da mídia especializada

A atuação da mídia tanto pode incentivar quanto pode restringir o crescimento do CE pelos

intemautas. MIYAZAKl e FERNANDEZ (2000 e 2001) percebem esta controvérsia, que

muitas vezes desorienta os intemautas, ao sugerirem que a intensa cobertura da mídia nos

64 Os custos para se evitar o risco dividem-se em duas categorias: despesas técnicas e não técnicas. Os custos técnicos
podem incluir: hardware, software, manutenção, treinamento, atualizações, provisões, necessidade de espaço fisico e
energia. Os custos não técnicos consistem da equipe de trabalho, de treinamento, de instalação, de gerenciamento, de
atualização e monitoramento da solução. E finalmente, o tempo gasto com arquivamento e com fatores de conveniência na
tomada destas decisões não deve ser ignorado. Proporcionar segurança aos sistemas de CE é mais uma arte que uma
ciência. A proteção contra a possibilidade de roubos inevitavelmente resulta em um exercício de análise de riscos
econômicos.

65 A segurança sozinha não pode aumentar os rendimentos. Já a falta de segurança pode diminuir os rendimentos porque
se perde a confiança do mercado. Mas o inverso também é verdade: A segurança em demasiado pode diminuir os
rendimentos. Caso o posicionamento padrão do sistema de segurança seja não permitir acesso, criando obstáculos para os
consumidores, a empresa sofrerá conseqüências por isso. Portanto a saída é proporcionar o equilíbrio correto de fortes
medidas de segurança que permitem as pessoas certas acessarem as informações certas no tempo certo.
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casos de fraudes, falta de segurança e perda de privacidade aumentam a percepção de risco

dos usuários e, conseqüentemente, restringem a adoção do CE.

"Conversely, increasing media coverage of these issues may
decrease consumer confidence by highlighting the risks invo/ved in
online shopf,ing and thus deter full consumer adoption of e-
commerce.6 "(MIY AZAKI e FERNANDEZ, 2000, pág. 54-61).

Por outro lado, CAMERON (1999) afirma que, apesar das estatísticas divulgadas serem

alarmantes, a atuação da mídia ainda é reduzida em relação às dimensões reais do problema

da segurança, uma vez que possivelmente muitos casos de fraudes e outros incidentes não

são detectados ou então são acobertados pelas empresas vitimadas, de modo a evitarem

perdas ainda maiores: a confiança dos seus usuários.

"Internet security incidents provide great content for front page
headlines. These stories are not simply overblown media hype of a
random problem - if anything, given that most incidents are
undetected and those that are discovered are underreported - one
must conc/ude that the problem is worse than statistics indicate.68 "

(CAMERON, 1999, pág. 94).

2.6.8. Interesses das instituições financeiras e seguradoras

Os interesses das instituições financeiras podem estar relacionados tanto com a

comercialização dos seus produtos, informações e serviços atuais através da Internet,

quanto com a implementação de novos meios de pagamento eletrônicos e transações

eletrônicas seguras, ou seja, a implementação e comercialização de toda a infra-estrutura ou

plataforma de transações financeiras do CE. Além de representar um setor bilionário da

67 De forma inversa, o aumento da divulgação na mídia destas questões pode diminuir a confiança do consumidor ao
chamar a atenção para os riscos envolvidos nas compras online e assim impedir a adoção total de consumidores ao CE.

68 Os incidentes relativos a segurança na Internet fornecem grande conteúdo para as manchetes de capa. Estas histórias
não estão simplesmente chamando a atenção da mídia para um problema aleatório - considerando-se que a maioria dos
incidentes não é detectada e os que são nem sempre são divulgados - pode-se concluir que o problema é pior do que as
estatísticas indicam.
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economia, as transações eletrônicas seguras, bem como a confiança nos meIOS de

pagamento eletrônicos, representam um dos maiores obstáculos para o crescimento do CE.

Além dos interesses destas instituições financeiras, existem também os interesses das

instituições seguradoras tanto de comercializar seus produtos e serviços através da Internet

quanto de comercializar seus produtos e serviços para a Internet. Reconhecendo-se que os

ambientes desenvolvidos para o CE sempre foram e ainda são inseguros, em alguma

medida, é de se esperar que as empresas seguradoras ofereçam aos agentes de CE produtos

e serviços específicos para esta realidade. Por sua vez, os agentes de CE podem adquirir

estes seguros tanto para se protegerem financeiramente, quanto para protegerem os seus

clientes de eventuais prejuízos, contribuindo assim para a redução do risco percebido e para

a construção da confiança dos seus usuários.

"To diminish consumer security concerns even further, some
online retailers have implemented consumer guarantees against
credit card fraud that may occur as a result of online divulgence of
credit card information. These guarantees, which some times
reference the Fair Credit Billing Act, typically pledge
reimbursement of unauthorized charges made to a credit card if
such charges resulted from purchasing through the online
retailer's secure system. Because the maximum retailer liability for
such a guarantee would typically be $50 and because cases of
online credit card fraud from security breaches are reported as
very infrequent, this retail practice would likely serve as a
reasonable method of allaying consumer concerns.69 "

(MIYAZAKl e FERNANDEZ, 2000, pág. 54-61).

2.6.9. Interesses governamentais e aspectos jurídicos

69 Para diminuir ainda mais as preocupações do consumidor com segurança, alguns varejistas online implementaram
garantias ao consumidor contra fraudes que possam ocorrer com seu cartão de crédito como resultado de informações
dadas sobre seu cartão através da Internet. Estas garantias, que algumas vezes se referem a cobranças corretas no cartão,
tipicamente garantem o reembolso de valores não autorizados debitados no cartão através do sistema de segurança do
varejista onJine. Porque a garantia máxima do varejista tipicamente seria de 50 dólares e porque os casos de fraude de
cartões de crédito através da Internet por violação de segurança são divulgados como muito pouco freqüentes, esta prática
varejista provavelmente serviria como um método razoável de minorar as preocupações do consumidor.



SEGURANÇA NA INTERNET: 2 - Fundamentação Teórica Pág. 72

Os governos e suas instituições são indiscutivelmente grandes interessados nos diversos

aspectos do CE. Primeiramente, com a consolidação e o crescimento do CE muitas

economias nacionais também crescerão, o que representa então um potencial imenso de

tributação e conseqüente aumento de receitas. Apoiar a resolução dos problemas e aspectos

de segurança na Internet significa apoiar a própria expansão do CE. Além disso,

aparentemente, ainda não existe um consenso a respeito das bases, formas, mecanismos e

alíquotas de tributação interna nos países e principalmente entre os agentes de CE de

diferentes países na economia globalizada.

"Within the next three years, taxation will be a key IT planning
issue. In the UiS: the issues will center on legislation, state and
local taxes vs. federal taxes, and collection. Internationally, a
trade war is coming. The huge intemational imbalance in e-
commerce purchases means more goods and services will be sold
out of the USO Europe wants to collect a valueadded tax of,
typically, 18% at the buyer's end. The USO will favor collection of
a 5% to 10% sales tax at the seller's end. So, expect the next
massive and complex software investments to center on tax
collection. 70 " (KEEN, 2001, pág. 34).

A questão privacidade representa também um grande e controvertido obstáculo para o

crescimento do CE, conforme apresentado anteriormente. Por um lado, os consumidores e

muitos governos concordam que a privacidade é um direito que deve ser garantido e

preservado também na Internet e nas suas relações comerciais, restringindo então a atuação

de alguns agentes de CE. Por outro lado, alguns governos e suas instituições parecem se

preocupar também em garantir o direito de monitorar a sociedade através da Internet,

mesmo que isto signifique, em alguma medida, a perda de privacidade. Obviamente, muitos

internautas considerarão estas posturas em suas percepções de segurança e risco.

70 Dentro dos próximos três anos, a regulamentação de impostos será uma questão chave no planejamento para transações
através da Internet. Nos Estados Unidos, as questões estarão centradas na legislação, de impostos estaduais e locais versos
impostos federais, e na arrecadação. Já internacionalmente, deverá haver uma guerra de negociações. O enorme
desequilíbrio internacional em compras online significa que mais mercadorias e serviços serão vendidos fora dos Estados
Unidos. A Europa quer arrecadar um valor adicional de imposto, tipicamente de 18%, do lado do comprador. Os Estados
Unidos preferem arrecadar de 5% a 10% de impostos sobre vendas, do lado do vendedor. Portanto, tenha a expectativa
que os próximos grandes e complexos investimentos de software estarão centrados na arrecadação de impostos.
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"The strange thing is, since Sept. 11 'privacy ' has a different
definition as far as the government is concerned. On Oct. 26,
President Bush signed the Patriot Act of 2001 into law. This new
law gives federal authorities more leeway in monitoring Internet
usage and expands the way data is shared among different
agencies. Of course, the law is designed to target shadowy figures
that are suspected of terrorist activities. But like the poor dolphins
in tuna nets, law-abiding citizens may get caught up in such
investigations and their personal data compromised. However,
this is the price we'll pay for homeland security. 70"

(MUSTHALER, 2001, pág. 33).

Além da questão tributária no CE e da questão da privacidade na Internet, outros interesses

governamentais e alguns aspectos jurídicos estão relacionados com a segurança no CE.

ALBERTIN (2001) cita por exemplo a falta de regulamentação de alguns setores da

economia como uma forma de restrição, na medida em que dificulta a adoção do CE.

Também a falta de regras e regulamentação específica sobre os aspectos de segurança na

Internet possivelmente influenciarão negativamente a abrangência do CE.

2.6.10. Comportamento de hackers, crackers, phreakers e experts

Determinados especialistas em redes de computadores ou telecomunicações podem

representar um grande risco para a segurança na Internet, ao mesmo passo em que podem

contribuir para o seu aperfeiçoamento tecnológico, ao exporem e divulgarem as suas

vulnerabilidades. Seja qual for a intenção, a percepção de segurança ou risco dos usuários

certamente será influenciada, na maioria das vezes negativamente.

70 o fato estranho é que, desde o dia 11 de setembro, a privacidade tem tido uma definição diferente considerando o lado
do governo americano. No dia 26 de outubro, o presidente Bush homologou o Ato Patriota de 2001. Esta nova lei permite
que as autoridades federais tenham maior liberdade de ação em monitorar o uso da Internet e expandir as formas que a
informação é compartilhada entre diferentes agências. Naturalmente, a lei tem como objetivo localizar indivíduos
suspeitos de atividades terroristas. Mas assim como os pobres golfinhos são pegos em redes de pesca de atum, os cidadãos
legais podem ser pegos nestas investigações e seus dados pessoais ficarem compromissados. Entretanto este é o preço que
teremos que pagar pela segurança do país.
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"In fact recent research has demonstrated that actions perpetrated
by outsiders, including individual 'hackers' and more organized,
targeted groups now account for up to 70% of reported successful
security breaches. So, the risk is real. And it's growing. 71 "

(~E~,2000,pág.52-55)

Tais experts são denominados hackers, crackers ou phreakers, dependendo da sua ética e

forma de atuação. Segundo GARFINKEL e SPAFFORD (1999), phreakers são

especialistas em telecomunicações que invadem e roubam informações sigilosas.

Apresentam características de sociabilidade e persistência, possuem senso de humor mas

são essencialmente charlatões. Crackers são arrombadores de sistemas, operando tanto em

software quanto em hardware. São pessoas persistentes, anti-sociais, rápidos, objetivos e

não costumam deixar rastros da sua atuação. Hackers são a soma das características dos

phreakers e dos crackers, contudo são muito mais imprevisíveis. Pode-se abreviar o

conjunto destes especialistas como "HPC".

"Hackers spend their days scanning the Internet, looking for
systems that have weaknesses for which they can exploit. They
have fully automated tools for doing this and it is very simple to
do. 1f you consider the vast number of systems connected to the
Internet, you'll have an appreciation of the likelihood of the
hackers finding vulnerable systems. Add to this the ever-growing
list of patches required to maintain such popular operating
systems as Windows NT, then your appreciation will turn to
fear.72

" (SIEGLEIN, 2000, pág. 42-44).

2.6.11. Casos divulgados sobre falta de segurança e perda de privacidade

7\ Na realidade, recentes pesquisas demonstraram que as ações cometidas por intrusos, incluindo-se os 'hackers'e grupos
mais organizados com objetivos específicos, representam mais de 70% das violações de segurança bem sucedidas.
Portanto o risco é real e está crescendo.

72 Os 'hackers' passam o dia escaneando a Internet, procurando por sistemas que tenham pontos fracos que eles possam
explorar. Eles têm equipamentos completos de automação para fazer isso e é muito simples de ser feito. Se considerarmos
o grande número de sistemas conectados à Internet, teremos uma visão da probabilidade dos 'hackers' acharem sistemas
vulneráveis. Somando-se a isso o constante crescimento de emendas para manter sistemas de operação populares, tais
como o Windows NT, esta visão se transforma em medo.
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Centenas ou milhares de casos de vulnerabilidade, falha ou invasão de sistemas por HPC

são reportados diariamente através da mídia especializada. Muitos destes casos dizem

respeito às vulnerabilidades encontradas em sistemas operacionais e seus componentes,

enquanto que outros casos dizem respeito à espionagem ou invasão eletrônica identificadas

em determinados ambientes que deveriam ser seguros. Muitos casos referem-se a intensos

ataques de HPC contra determinados servidores, de modo a obstruí-los e então expor a sua

fragilidade; estes ataques são conhecidos como DOS (Denial 01 Service). Além disso,

existem muitos casos de roubo de informações sigilosas de bancos de dados na Internet,

como por exemplo números de cartões de créditos ou mesmo todo o cadastro de clientes de

empresas, organizações e até agências governamentais.

As estatísticas são alarmantes, tanto para os internautas quanto para os agentes de CE, mas

podem ser de fato bem piores, uma vez que nem todos os incidentes são divulgados.

"Because most incidents go unreported, security statistics are often lower than should

ie": (CAMERON, 1997, pág. 10).

Segundo o NIC-BR (Network Information Center do Brasil), grupo oficial de trabalho

sobre segurança de redes do Comitê Gestor da Internet no Brasil, dos 3.138 ataques

registrados na pelo grupo entre janeiro e março de 2001, classificados como tentativas de

obter mapas de DNS, ataques a servidor Web, ataques ao usuário final, ataques Denial of

Service, rastreamentos de redes e fraudes na Internet, menos de 0,45% foram reportados

como fraudes, ou seja, somente 14 casos. Acredita-se que poucas empresas que tiveram

seus sites, sistemas ou redes atacadas na Internet tenham interesse nesta divulgação pública.

Além disso, outro dado importante diz respeito aos ataques registrados a usuários finais,

que correspondem a 15,42% do total de ataques, ou seja, 482 casos neste trimestre.

Por outro lado, segundo a T: pesquisa nacional sobre segurança da informação (2001),

realizada pela empresa Módulo Security Solutions, aproximadamente 40% das empresas

73 Por causa da não divulgação da maioria dos incidentes, as estatísticas de quebra de segurança são freqüentemente
menores do que deveriam ser.
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analisadas já sofreram ataques contra os seus sites, sistemas ou redes, e cerca de outros

31% nem sabem se já foram ou não atacadas.

Alguns autores avaliam as tecnologias de segurança existentes na Internet, analisando

determinados casos conhecidos de fraudes e falta de segurança e privacidade tanto na

Internet quanto especificamente no CE. Dentre eles, destacam-se: RADCLIFF (2001),

CORBITT (2001), WYGAND (2000), DOIG (1997), CAMERON (1996), STRIPE (1996)

e KENT (1996).

Finalmente, dentre todos os aspectos da segurança relacionados e apresentados

anteriormente, destaca-se principalmente a percepção da segurança ou risco dos internautas,

percepção esta que será focalizada e analisada a seguir, especificamente do ponto de vista

dos usuários.
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2.7. Percepção da Segurança ou Risco dos Usuários

Em meio a todas estas influências, interesses, comportamentos e principalmente casos reais

de falta de segurança e privacidade, encontram-se os internautas. Não somente estes, mas

também aqueles indivíduos que voluntariamente ainda evitam ou estão excluídos do

contato com a Internet.

A segurança é um substantivo, é um bem comercializado, é uma avaliação positiva e é

também uma estratégia promissora de CE. Ao mesmo tempo, a segurança é um adjetivo, é

um mal necessário; é uma avaliação negativa e é uma perda ou obstáculo significativo para

o CE. Alguns agentes de CE ressaltam o lado positivo da segurança, enquanto que outros

enfatizam os seus aspectos negativos. Praticamente, não existe consenso quanto à questão

da segurança.

Os usuários de Internet encontram-se certamente em uma situação muito mais complexa do

que os demais agentes de CE, com muito mais dúvidas, receios, medos, restrições,

desinformação ou informações conflitantes. Os internautas são, em grande medida, o alvo

das pressões e dos interesses de todos os demais agentes de CE mas, apesar disso, segundo

MIYAZAKl e FERNANDEZ (2001), poucos estudos focalizaram o comportamento e

especificamente o ponto de vista dos usuários a respeito destas questões, influências e

interesses.

Como os usuários entendem e reagem a estas pressões? Quais são os aspectos que mais

influenciam a sua percepção de segurança ou risco? Em que medida esta percepção de

segurança ou risco influencia a confiança, o comportamento e a decisão de compra dos

internautas?

Todas estas questões evidenciam, conforme sugeriram KEEN et alii (2000), a importância

da percepção dos usuários em relação à controvérsia da segurança. A realidade percebida

pelos internautas, ou em outras palavras, percepção de segurança dos usuários, é tão ou



SEGURANÇA NA INTERNET: 2 - Fundamentação Teórica Pág. 78

mais importante do que os demais aspectos da segurança. Isto porque esta percepção da

segurança determina o risco, sendo que o risco influencia a confiança, e a confiança por sua

vez influencia a decisão de compra dos internautas, inclusive e principalmente as compras

remotas realizadas eletronicamente através da Internet.

"In terms of the perceptions of the consumers regarding Internet
as a marketplace, we find the Internet is still seen as a risky
proposition, and such risk outweighs the convenience that it offers.
The managers of Internet stores should, rather than focusing on
shopping convenience, begin thinking about how to reduce the risk
perception. 75 " (BHATNAGAR, 2000, pág. 98-105).

"Apesar dos constantes avanços tecnológicos nos aspectos
referentes às questões de segurança na utilização da rede para a
realização de compras, esta ainda permanece com baixo escore de
determinância. Os profissionais de marketing devem promover
ações no sentido de uma melhor orientação à comunidade sobre
os reais riscos de utilização da rede para fins comerciais."
(AMARAL e NIQUE, 2000, pág. 14).

Na figura a seguir estão apresentadas algumas dimensões e influências analisadas neste

trabalho, relacionadas especificamente à percepção subjetiva da segurança ou risco dos

usuários de Internet.

75 Em termos das percepções dos consumidores com relação à Internet como um meio de compras, vemos que ela ainda é
vista como uma proposta arriscada e este risco é mais forte que a conveniência que oferece. Os administradores de
empresas online deveriam, mais que concentrar-se na conveniência das compras, começar a pensar em como reduzir as
sensações de risco.
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Ambiente confiáve I
e fornecedor

conhecido

Reconhece
e declara a

existência de
muita segurança
ou pouco risco

Meio de pagamento
essencialmente
eletrônico

Experiência de
compras remotas

Nunca comprou
através da Internet
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Meio de pagamento
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Figura 3 - Percepção de segurança ou risco dos usuários

Vivenciou situações
de falta de privacidade
ou seg ura nça

Já comprou
através da Internet

Experiência
de Internet

Estas dimensões podem ser resumidas em: influências dos meios de pagamento eletrônico

versus tradicional, influências dos fornecedores conhecidos e confiáveis versus ainda

desconhecidos, experiência de Internet dos usuários, experiência com compras remotas,

experiência de compras através da Internet, vivência ou não de situações de falta de
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segurança ou privacidade e também a opinião declarada dos usuários com relação à

existência ou não de segurança ou risco na Internet.

As influências dos meios de pagamento na percepção de segurança dos usuários estão

relacionadas principalmente com a realização de transações eletrônicas através da Internet.

Muitos agentes de CE, ao perceberem que as transações e os meios de pagamento com

características essencialmente eletrônicas ainda causavam receio e medo nos seus clientes,

decidiram retroceder na inovação tecnológica e também oferecer aos seus consumidores

outras formas de pagamento, através dos meios de pagamento tradicionais. Conforme

avaliam MIY AZAKI e FERNANDEZ (2000 e 2001), este comportamento específico

deverá ser transitório e, à medida que mais usuários realizarem compras através da Internet

ou utilizarem os recursos e as ferramentas de CE, menor será também a percepção de risco

destes internautas. Por outro lado estes mesmos autores sugerem que a ampla utilização dos

meios de pagamento eletrônicos depende essencialmente da percepção de segurança dos

usuários, e não o contrário.

"The use of eiectronic money or e-cash likely will do littie to
reduce apprehensions regarding privacy and security, whereas the
growth of online credit card guarantees shouid o.ffer some relief
regarding security fears (from a financiai risk perspective). 76"

(MIY AZAKI e FERNANDEZ, 2001, pág. 41).

"A key consumer concern of online shopping is the interception of
credit card information. A viabie retailer response wouid be the
provision of alternative payment (or ordering) options that enable
the online customer to shift certain components of the transaction
to the Internet (e.g., information acquisition, ordering) while still
conducting more vulnerable components (e.g., actual payment)
ojjline. [. ..} O.ffering alternative payment methods is not seen as an
ideal retailer response, because the efficiencies of Internet
ordering and payment are sacrificed as the percentage of ojjline
purchase transactions increases. Thus, although this practice may

76 o uso de dinheiro eletrônico provavelmente reduzirá pouco a apreensão com relação a privacidade e segurança, ao
passo que o crescimento de garantias do uso de cartões de crédito online deveria proporcionar algum alívio com relação a
insegurança. (visto de uma perspectiva de risco financeiro).
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reduce consumer concern, it may also reduce actual online
purchasing. 77 " (MIY AZAKI e FERNANDEZ, 2000, pág. 54-61).

Outros autores também explicitam a importância do medo e do receio dos intemautas como

fatores de restrição à adoção e ao crescimento do CE, principalmente quando relacionados

aos meios de pagamento, dentre eles: ROMBEL (2001), O'DONNELL (2001), SIEGLEIN

(2000), FORMAN (2000), DAVIS (2000), LOMBARDI (1999), SALKIN (1999), HALE

(1998) e MACHLIS e WAGNER (1997).

Um exemplo deste comportamento anteriormente descrito está relacionado com a utilização

de cartões de crédito. Apesar deste tradicional meio de pagamento ser amplamente aceito,

especialmente em função da sua utilização prévia em compras remotas, a sua adoção no CE

passou a ser restrita por ter outras características eletrônicas.

"Credit cards account for 90% of ali transactions currently on the
Internet. The transition to Internet commerce has been natural
because an infrastructure is already in place to handle any cases
01fraud. In addition, consumers are accustomed to 'cardless'
transactions involving credit cards, either over the telephone or by
mail. 78" (CAMERON, 1999, pág. 122).

Segundo o boletim "Web Shoppers - 4a Edição" (2001) realizado pelo instituto IBOPE e-

Survey com informações dos serviços NielsenlNetRatings e e-bit, a partir da terceira

compra o intemauta brasileiro passa a utilizar ainda mais o cartão de crédito como principal

meio de pagamento para as compras eletrônicas. Apenas no caso em que o valor médio da

77 Uma preocupação chave do consumidor online é a interceptação de informações de seu cartão de crédito. Uma
alternativa viável do varejista seria fornecer uma opção de pagamento alternativo (ou forma alternativa de fazer o pedido)
que permita o consumidor online enviar alguns componentes da transação pela Internet (como por exemplo: solicitação de
mais informações e pedido) enquanto que ainda conduziria outros componentes da negociação de forma off-line (como
por exemplo: o pagamento). [ ...] O oferecimento de métodos alternativos de pagamento não é visto como uma solução
ideal para o varejista, porque a eficiência dos pedidos e pagamentos pela Internet é sacrificada à medida que aumenta a
percentagem de transações de compras off-line. Assim, embora esta prática possa reduzir a preocupação do consumidor,
também pode reduzir as compras online.

78 Atualmente 90% das transações na Internet são feitas através de cartões de crédito. A transição para o comércio na
Internet é natural porque há uma infra-estrutura já implantada para lidar com os casos de fraude. Além disso, os
consumidores estão acostumados a transações através de cartão de crédito sem a utilização dele de fato, seja por telefone
ou pelo correio.
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compra é relativamente alto, os internautas preferem pagar suas compras com cheque, até

mesmo para se sentirem mais "seguros" quanto ao recebimento da mercadoria.

"The result is that droves of Internet users, fearing that their
credit card information will be spirited away, refuse to buy online.
While the GartnerGroup survey showed that 93% of all consumer
online purchases are made with credit cards, fear 01 credit card
fraud stops many Internet users (upwards 01 60% by some
estimates) from buying online. 79" (CROWELL, 2001, pág. 80).

Muitas vezes a apreensão dos usuários em utilizar cartões de créditos em suas compras

através da Internet não está restrita aos roubos de números dos cartões, mas também à

utilização não autorizada desta informação que será armazenada pelos fornecedores, o que

pode eventualmente gerar perdas financeiras e também muitos aborrecimentos. Tal

apreensão pode inclusive estar relacionada com as incertezas quanto a recebimento do

produto adquirido. Verifica-se então que esta apreensão dos internautas em relação à

segurança eletrônica diz respeito também à sua confiança nos fornecedores e demais

agentes de CE.

"A large number of studies show that consumers are quite
apprehensive about communicating credit card information over
the Internet. This risk is not particularly on account of the
monetary amount involved in the transaction but more because it
puts the consumer at risk of losing money via credit card fraud. 80 "

(BHA TNAGAR, 2000, pág. 98-105).

Os fornecedores de CE são aquelas organizações, empresas e empreendimentos que

comercializam produtos, serviços e informações através da Internet. As influências dos

fornecedores na percepção de segurança ou risco dizem respeito à confiança dos usuários

79 o resultado é que isso leva os usuários de Internet a se recusarem a comprar online, temendo que as informações de seu
cartão de crédito desapareçam misteriosamente. Enquanto a pesquisa do GartnerGroup mostrou que 93% de todas as
compras de consumidores online são feitas com cartões de crédito, o receio de fraude no cartão detém muitos usuários de
Internet de comprar online (mais de 60% segundo algumas estimativas).

80 Um grande número de estudos mostram que os consumidores estão bastante apreensivos com relação a passar
informações de seu cartão de crédito através da Internet. Este risco não se refere particularmente à quantia envolvida na
transação, mas sim porque coloca o consumidor em risco de perder dinheiro com fraudes em seu cartão de crédito.
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em relação ao histórico e reputação de cada fornecedor. Especificamente neste trabalho

foram consideradas duas categorias: fornecedores conhecidos e/ou confiáveis e

fornecedores desconhecidos e/ou pouco confiáveis.

Acredita-se que a percepção geral de risco dos usuários nas compras eletrônicas através da

Internet seja determinada também pelos fornecedores de CE, uma vez que, segundo KEEN

et alii (2000), a sua reputação e histórico, ou mesmo a inexistência destes, contribui para a

construção da confiança e então para a decisão de compra dos usuários.

Conforme apresentado anteriormente, a experiência de Internet dos usuários pode

contribuir para a sua percepção de risco, positiva ou negativamente. Se por um lado um

maior conhecimento dos ambientes, regras, recursos e ferramentas de segurança pode

propiciar uma menor percepção de risco dos usuários, uma maior exposição em ambientes

inseguros e um conhecimento maior de casos de falta de segurança ou perda de privacidade

podem resultar em uma maior percepção de risco. Quanto maior a segurança, menor será o

risco. Da mesma forma, quanto menor a percepção de risco, maior será a percepção da

segurança. Apesar de ser controverso em relação aos seus aspectos positivos ou negativos,

aparentemente existe um consenso entre os analistas e pesquisadores de CE sobre a

afirmação de que a experiência de Internet dos internautas influencia a sua percepção de

risco ou segurança.

"The likelihood of purchasing on the Internet increases as the
consumer's experience on the Internet increases. Age influences
through the second dimension of knowledge-human capital. This
dimension deals with the experience with and knowledge about
products.80" (BHATNAGAR, 2000, pág. 98-105).

MIY AZAKI e FERNANDEZ (2001) verificaram que o risco percebido pelos usuários

experientes em compras remotas, não necessariamente eletrônicas, é bastante menor do que

80 A probabilidade de compra na Internet aumenta à medida que a experiência do consumidor com o uso da Internet é
maior. A idade influencia através da segunda dimensão do conhecimento humano de capital. Esta dimensão lida com a
experiência e conhecimento dos produtos.
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o risco percebido pelos usuários que não têm experiência ou hábito de compras remotas.

WOOD (2001) relaciona detalhadamente algumas características e políticas inerentes às

compras remotas com o risco e com o processo de decisão de compra eletrônica dos

clientes, como por exemplo as políticas de devolução e o tempo entre pedido,entrega e

eventual devolução da compra.

Sabe-se que o hábito de compras remotas no Brasil nunca foi amplamente difundido, o que

sugere então que a percepção de risco geral dos brasileiros possa ser relativamente maior do

que aquela percepção de risco verificada em outros países onde este comportamento de

compra tenha sido amplamente adotado. De qualquer forma, a mesma lógica pode ser

aplicada entre os usuários brasileiros residentes no país, carecendo então de uma

verificação comprobatória.

A experiência de compras através da Internet pode tanto influenciar a percepção de risco ou

segurança dos usuários, quanto pode ser influenciada por esta. Se por um lado o risco

associado às transações eletrônicas ou mesmo ao ambiente da Internet restringe a adoção do

CE, por outro lado as experiências de compra dos usuários podem modificar esta percepção

de risco em segurança, na medida em que estas experiências tenham sido bem sucedidas e

satisfatórias.

A vivência de situações de falta de segurança ou privacidade, ou mesmo uma experiência

frustrada com compras realizadas através da Internet podem influenciar negativamente a

percepção de risco dos usuários. Segundo KEEN et alii (2000), esta percepção de alto risco

pode ser compreendida também como uma percepção de baixa segurança pelos

consumidores. Desta forma, a falta de segurança percebida pelos usuários pode influenciar

diretamente a sua decisão de compras futuras através da Internet, o que por sua vez pode

restringir ou limitar o crescimento do CE. Neste trabalho a análise da vivência de

problemas pelos internautas tem também outro importante aspecto: verificar se a percepção

de segurança ou risco dos usuários está baseada nos casos conhecidos e divulgados pela
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mídia especializada ou se está baseada na vivência destas situações e problemas pelos

usuários de Internet.

Finalmente, uma das mais importantes dimensões da percepção de segurança dos usuários

está relacionada à sua opinião declarada quanto à existência ou não de segurança ou risco

nas compras ou transações eletrônicas através da Internet. Em outras palavras, trata-se de

analisar a percepção consciente dos usuários em relação aos aspectos de segurança na

Internet e, posteriormente, confrontá-la com o comportamento ou intenção de compra

destes usuários. Eventualmente, comparar também com a sua percepção inconsciente de

segurança ou risco na Internet.
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3. METODOLOGIA DA PESQUISA

A estratégia de pesquisa utilizada neste trabalho é a pesquisa descritiva, realizada através

do levantamento de dados primários junto aos usuários de Internet residentes no Brasil,

através da própria Internet, com uma amostragem probabilística deste universo. "Extrair

amostras de entrevistados em potencial que estão surfando na Internet só tem significado

quando a amostra gerada é representativa da população-alvo" (MALHOTRA, 2001,

p.318), que nesta pesquisa são os próprios intemautas.

MALHOTRA (2001) explica que uma técnica amostral probabilística garante que todos os

elementos da população terão a mesma probabilidade de participarem da amostra. Uma

técnica amostral não-probabilística, por sua vez, baseia-se mais no julgamento pessoal do

pesquisador do que em processos probabilísticos de seleção. Os dados obtidos, portanto,

não podem ser projetados para a população.
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3.1. TestesPreliminares

Para o levantamento de dados, estabeleceu-se um modelo de questionário inicial, o qual foi

submetido a testes de campo para validação da sua forma e do seu conteúdo. Estas coletas

iniciais de dados, por não resultarem de fato em amostras probabilísticas, foram

aproveitadas somente como testes de campo, os quais foram executados em dois momentos

específicos:

a) Durante o evento COMDEX, realizado no mês de agosto de 1999 na cidade de São

Paulo, aplicado através de entrevistas com os visitantes desta feira, quando foram

coletadas 123 respostas, opiniões e críticas. Esta amostra foi utilizada como

controle estatístico para o levantamento eletrônico de dados imediatamente

posterior.

b) Durante o período de 19/08/1999 a 29/09/1999, aplicado eletronicamente através

da Internet, de modo semelhante ao executado posteriormente para o levantamento

de dados e obtenção da amostra analisada. Foram coletadas então 524 respostas,

através do preenchimento e envio de um questionário eletrônico hospedado nos

servidores da FGV-EAESP. Este teste se diferencia do método utilizado no

levantamento de dados definitivo basicamente por ter sido realizado em parceria

com somente três provedores de acesso à Internet, para a divulgação do referido

questionário eletrônico entre os seus visitantes e clientes.

Com a realização destes testes preliminares, foram possíveis o aprimoramento do

questionário inicial e a adequação dos recursos tecnológicos para sua aplicação definitiva,

conforme descrito abaixo. "Um beneficio dos levantamentos por Internet freqüentemente

esquecido é afacilidade e rapidez com que podem ser modificados" (MALHOTRA, 2001,

pág. 187).

,
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a) Alteração da redação inicial de algumas questões, bem como da disposição gráfica

do questionário eletrônico, de modo a facilitar o seu entendimento e propiciar uma

redução no percentual de respostas incompletas. Segundo MALHOTRA (2001), os

questionários possuem três objetivos: traduzir as informações desejadas em um

conjunto de questões que os entrevistados tenham condições de responder, ser

motivador e incentivar o entrevistado a se deixar envolver pelo assunto,

minimizando as respostas incompletas e não-resposta, e minimizar o erro na

resposta, tais como respostas imprecisas, dificuldades de entendimentos, questões

ambíguas etc. Assim, incluiu-se também no início do questionário eletrônico,

abaixo da denominação da pesquisa e ao lado do logotipo da FGV-EAESP, a

seguinte garantia de privacidade: "As informações individuais preenchidas neste

questionário serão confidenciais !".

b) Adoção de um mecanismo para a verificação da consistência e da unicidade dos

questionários respondidos eletronicamente, cuja utilização não desrespeitasse ou

mesmo não sugerisse a falta de privacidade para os usuários respondentes.

c) Determinação dos recursos de informática mais adequados para propiciar a

alimentação do banco de dados eletrônico, sua integridade e a segurança de todos

os dados coletados.

d) Determinação de uma linguagem básica e simples para o formulário eletrônico, de

modo a poder ser acessado e visualizado exatamente da mesma forma com que foi

elaborado, sem distorções gráficas ou perdas das informações submetidas. Tal

construção eletrônica precisava ser ainda de fácil acesso pelos usuários de Internet,

o que significaria ter as dimensões de arquivos (em bytes) bastante reduzidas.
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3.2. Questionário Eletrônico

Estabeleceu-se então o questionário eletrônico definitivo (ANEXO 03), composto

estruturalmente de cinco partes: perfil do usuário, comportamento de compra, percepção

declarada da segurança, influências do fornecedor e do meio de pagamento (percepção

inconsciente) e comentários finais.

Perfil do usuário: levantamento de informações para caracterização dos usuários da amostra

e da sua experiência de Internet, de modo a possivelmente comparar os resultados desta

pesquisa com outras pesquisas, estudos e demografias existentes. Ainda, tem por objetivo

identificar e então restringir a abrangência da amostra coletada a usuários residentes

somente no Brasil.

Comportamento de compra: verificar se os usuários respondentes compraram ou não

eletronicamente através da Internet e, em caso positivo, analisar o quanto compraram, com

que freqüência compraram, onde compraram, como compraram, o que compraram etc. nos

últimos 12 meses. Nesta parte do questionário foi introduzida uma nova questão, cuja

resposta poderia ser obtida diretamente através da multiplicação entre duas variáveis já

existentes; esta questão tem o objetivo de determinar a consistência e validade das respostas

submetidas eletronicamente.

Percepção da segurança: analisar o que os usuários pensam e declaram, conscientemente,

sobre a existência ou inexistência de segurança na Internet, ou melhor, sobre a existência ou

inexistência de riscos nas transações eletrônicas através da Internet. Verificar também se

esta percepção de segurança declarada pelos usuários está ou não está relacionada com a

existência real de problemas, ou melhor, com alguma experiência anterior mal sucedida no

comércio eletrônico e/ou nos ambientes da Internet. Em outras palavras, verificar se a

percepção de segurança declarada pelos internautas está relacionada essencialmente com

experiências pessoais ou com o conhecimento destes usuários sobre as atividades de CE

e/ou sobre os ambientes da Internet.
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Influências do fornecedor e do meio de pagamento: analisar as influências relativas destes

agentes ou meios de pagamento na intenção e na decisão de compra dos internautas, inferir

sobre a percepção inconsciente ou não declarada dos internautas, e também verificar a

classificação subjetiva pelos internautas dos vários meios de pagamento em algumas

categorias de segurança ou risco.

Comentários finais: espaço reservado para os usuários exprimirem suas opiniões, sugestões

e críticas sobre os assuntos, sobre o tema ou sobre o próprio questionário eletrônico desta

pesquisa. Nesta parte do questionário, caso desejassem, os usuários poderiam se identificar

e/ou cadastrar um endereço de correio eletrônico para serem futuramente informados sobre

os resultados desta pesquisa.
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3.3. Infra-estrutura e Características Técnicas

o formulário eletrônico desta pesquisa foi escrito essencialmente em linguagem HTML

(Hyper Text Mark-up Language) com recursos nas linguagens JavaScript e ColdFusion,

sem a adoção dos tradicionais recursos "cookies", utilizados para a verificação do perfil dos

usuários e também para restringir o envio de mais de uma resposta por usuário e seção.

"Concerns over cookies - pieces of information that a web site
stores on a consumer's computer that are used to identify repeat
visitors and personalize the online shopping experience - could
dissipate as consumers learn that cookies typically cannot access
data other than that already provided to the web site by the
consumerí' " (MIY AZAKI e FERNANDEZ, 2001 , pág. 30).

Esta verificação teve que ser manual, através da comparação e exclusão dos registros

idênticos e semelhantes na base de dados, uma vez que muitos intemautas desaprovam e

desabilitam em seus browsers a aceitação e utilização de cookies ..

"A cookie is a small diary of where someone has been on the Web.
Each time a user goes back to that site, the Web site can open the
cookie. This process is also known as ''profiling'' or "data-
mining. " Currently, third parties (like advertising companies that
supply ads to Web sites) can compile profiles to determine the type
of ads a consumer might prefer. Moreover, surfing habits at one
site can be combined with surfing habits at another site to arrive
at an even more elaborate profile. A company with a banner ad on
a Web page can also send an identifying cookie to your browser if
it called up pages at other Web sites carrying that company's ads.
An advertiser can, through an agreement with a commercial site,
get a copy of personal information a customer supplied the
shopping site, and subsequently associate that information with
the customer's browser. Advertisers argue that profiling results in
greater ejJiciency, because consumers are only sent ads that
interest them. Surreptitious gathering and subsequent use of

82 As preocupações com relação aos cookies - informações que um site da Web armazena no computador do consumidor e
são usadas para identificar novas visitas e personalizar as compras online - poderiam se dissipar à medida que os
consumidores soubessem que os cookies tipicamente não conseguem acessar outros dados a não ser os já fornecidos para
o site da Web.
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information is known as function creep,' the secondary use of
information that was originally divulged for one purpose only.82 "
(STEAD e GILBERT, 2001, pág. 75-85).

Todo o questionário eletrônico, com a sua identidade gráfica, questões e demais recursos,

foi construído com menos de 32 Kbytes, o que significa poder ser acessado e totalmente

visualizado em menos de 5 segundos, através uma conexão discada com a Internet, de

banda estreita, via linha telefônica normal modulada de até 56 Kbps (Kilobits por segundo).

Segundo NEGROPONTE (2000a), a experiência de banda larga não é tanto uma

experiência de fluxo de dados, quanto é uma experiência de tempo de resposta, e a maior

parte das pessoas nem sabe isso.

Também não foi utilizado nenhum recurso eletrônico complexo para a identificação da

origem dos usuários respondentes, ou melhor, dos provedores de acesso à Internet ou

provedores de informação através dos quais os usuários obtiveram acesso ao questionário

eletrônico. Para tal verificação, estabeleceu-se uma "página gêmea" para cada "provedor

parceiro", isto é, uma página eletrônica idêntica do questionário para cada um dos

provedores que aceitaram divulgar a realização desta pesquisa, mas com localização

diferente e única. Mais precisamente, cada provedor de acesso divulgou um endereço

eletrônico, ou URL (Uniform Resource Locator), diferente e específico, mas que

alimentava a mesma base de dados eletrônica ORACLE, através de comandos em SQL

(Structured Query Language).

82 Um cookie é um pequeno diário das páginas visitadas por alguém na Web. Cada vez que o usuário volta àquela página,
o site da Web abre o cookie. Este processo também é conhecido como 'traçar o perfil' ou 'fonte de dados'. Atualmente,
terceiros (como empresas de propaganda que fornecem anúncios para os sites da Web) podem compilar os perfis de
consumidores para determinar o tipo de anúncios que eles podem preferir. Mais além, os hábitos ao surfar em um site
podem ser combinados com os hábitos em outro site para chegar a um perfil ainda mais elaborado. Uma empresa com um
anúncio em forma de 'banner' em uma página da Web também pode enviar um 'cookie' de identificação para seu
computador a partir de outras páginas visitadas que contenham o mesmo anúncio. Um anunciante pode, através de um
acordo com um site comercial, obter uma cópia de informações pessoais que um consumidor tenha fornecido ao ele. E
subseqüentemente associar estas informações com o browser do consumidor. Os anunciantes concordam que traçar o
perfil dos consumidores resulta em maior eficiência, porque os consumidores só receberão anúncios que lhes interessam.
A apropriação indevida e subseqüente uso da informação é conhecido como 'function creep', ou seja, o uso secundário de
uma informação que originalmente foi divulgada com apenas um propósito.
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Tanto os questionários eletrônicos quanto os dados coletados nesta pesquisa foram

hospedados exclusivamente nos servidores da FGV-EAESP em São Paulo, de modo a

garantir a sua confiabilidade, confidencialidade, segurança e integridade. Estas

preocupações foram percebidas e declaradas tanto entre os usuários respondentes quanto

entre os provedores parceiros.
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3.4. Dimensionamento da Amostra

Com o objetivo se elaborar a estratégia de divulgação e aplicação do questionário

eletrônico, dimensionou-se o tamanho da amostra necessária para esta pesquisa, conforme a

equação proposta por MATTAR (1994):

n ~ Z2, P,O/€? I
Onde:

n = número de elementos da amostra

Z = valor da variável normal reduzida para o índice de confiabilidade desejado

P = proporção de ocorrência da variável em estudo na população

Q = (l-P)

e = erro amostral máximo permitido

Determinando-se um índice de confiabilidade de 99%83, tem-se um valor de Z igual a 2,57. Já

o erro amostrai máximo desejado é de 5%. Como não se tem conhecimento anterior das

proporções da variável analisada na população, MATTAR (1994) recomenda que seja

assumido então P = 0,50 e, conseqüentemente, também Q = 0,50. Segundo este mesmo autor,

"o único inconveniente desse desconhecimento é que a amostra resultante será maior'.

(MATTAR, 1994, pág. 337).

n = (2,57i. 0,50 . (1-0,50) / (0,05i

n = 660,49

83 o nível de confiabilidade foi determinado pelo autor.
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Ou seja, para este erro amostral, o número mínimo de elementos da amostra é de 661, o que

corresponde a validar pelo menos 661 respostas de usuários diferentes. Outros tamanhos de

amostra podem ser determinados com a alteração do erro amostral e do nível de confiança

desejados:

Erro n.c.95,0% n.c.99,0% n.c.99,7%
AmostraI Z=I,96 Z=2,57 Z=3,00

P = (1 - Q) = 0,50
0,01 9.604,0 16.512,3 22.500,0
0,02 2.401,0 4.128,1 5.625,0
0,03 1.067,1 1.834,7 2.500,0
0,04 600,3 1.032,0 1.406,3
0,05 384,2 660,5 900,0
0,06 266,8 458,7 625,0
0,07 ,196,0'" 337,0 459,2
0,08 150,1 258,0 351,6
0,09 118,6 203,9 277,8
0,10 96,0 165,1 225,0

Segundo MATTAR (1994), uma pesquisa amostral feita com relativamente poucos

elementos de uma população pode estar perfeitamente atendendo à representatividade

estatística, mas não atendendo à chamada representatividade psicológica dos interessados e

do público em geral, que também precisa ser considerada.

"O pesquisador sabe que amostras maiores são significam,
necessariamente, resultados melhores, pois ... os erros não

\ amostrais crescem com o tamanho da amostra e não são
controláveis. No entanto, como poucos entendem de pesquisas de
marketing e de estatística, o pesquisador acaba sujeitando-se a
definir o tamanho da amostra segundo esses fatores psicológicos
que darão credibilidade aos resultados da pesquisa. " (MA TI AR,
1994, pág. 339).
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3.5. Vantagens e Desvantagens de Pesquisas Eletrônicas

Dentre as desvantagens de uma pesquisa eletrônica realizada através da divulgação ao

acaso pela Internet, segundo MALHOTRA (2001) e SCORNAVACCA JR et. alii (2001),

destaca-se principalmente:

a) Baixo controle da amostra: ''possibilidade do método de levantamento de atingir,

efetiva e eficientemente, as unidades especificadas na amostra." (MALHOTRA,

2001, p.187).

b) Baixa taxa de resposta: "um índice tão baixo de resposta pode levar a uma séria

tendenciosidade (tendenciosidade de não-resposta), porque o fato de uma pessoa

responder a uma pesquisa pelo correio depende do seu interesse no assunto. A

magnitude da tendenciosidade de não-resposta aumenta à medida que diminui o

índice de resposta. [. ..} As pesquisas pela Internet apresentam os mais baixos

índices de resposta, inferiores até mesmo aos das pesquisas por email."

(MALHOTRA, 2001, p.190).

Por outro lado, dentre as vantagens de uma pesquisa eletrônica realizada através da

Internet, MALHOTRA (2001) destaca:

a) Flexibilidade da coleta de dados, com alterações tanto no conteúdo quanto na forma

de apresentação e aplicação do questionário.

b) Conveniência social: "a conveniência social é a tendência dos participantes de

darem respostas aceitáveis, quer sejam verdadeiras ou não. Como as pesquisas

postais, os painéis postais e as pesquisas via Internet não envolvem qualquer

interação social entre o entrevistador e o entrevistado, são menos suscetíveis à

conveniência social." (MALHOTRA, 2001, p.191).
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c) Controle da força de campo, com supervisão e acompanhamento eletrônico dos

resultados parciais através da própria Internet.

d) Anonimato do entrevistado, que por sua vez facilita a obtenção de informações

delicadas.

e) Velocidade: "a Internet é, sem dúvida, o método mais rápido para obter dados de

um grande número de entrevistados." (MALHOTRA, 2001, p.191).

,



SEGURANÇA NA INTERNET: 3 - Metodologia da Pesquisa Pág. 98

3.6. Método de Contato

De posse do dimensionamento da amostra e em função da experiência anterior de teste da

pesquisa eletrônica, definiu-se uma estratégia de ampla divulgação desta pesquisa e do seu

questionário eletrônico, contudo, tomando-se cuidados para não enviesar ou distorcer a

representatividade da amostra. A implementação desta estratégia foi indubitavelmente a

etapa mais dificil, custosa, trabalhosa e por vezes frustrante desta pesquisa, por depender

essencialmente do apoio e do interesse de todas as empresas parceiras num mesmo e

determinado momento. Estas empresas, também denominadas "provedores parceiros", são

os provedores de acesso à Internet, provedores de informação e as associações

representantes no país.

Nesta estratégia de divulgação, estabeleceu-se toda a identidade gráfica e uma nova

denominação para este trabalho: "Pesquisa PSIU!", que significa "Pesquisa sobre

Segurança na Internet e percepção dos Usuários". A vinculação desta denominação à

credibilidade da instituição FGV-EAESP foi fundamental para atrair o interesse e

convencer tanto os provedores parceiros quanto internautas respondentes a participarem

desta pesquisa.

o apoio solicitado aos provedores parceiros estava restrito à simples divulgação, em suas

páginas principais ou home pages, de chamadas com hyperlinks para o questionário

eletrônico desta pesquisa, hospedado nos servidores da FGV-EAESP em São Paulo. Estas

chamadas poderiam ser efetuadas através da divulgação de banners, textos ou teasers

eletrônicos. Uma home page específica desta pesquisa (ANEXO 01) foi então criada para

consolidar todas as informações, recomendações e materiais importantes para os

provedores parceiros.

Dado a preocupação e o objetivo de garantir uma amostragem probabilística, foi preciso

confirmar a participação de grandes e de pequenos provedores na divulgação desta

pesquisa; também era essencial que tais provedores abrangessem todos os Estados da
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federação, além de terem atuação além das capitais destes Estados. Ainda, era muito

importante contar com a participação de provedores pagos e também provedores de acesso

gratuito à Internet.

As primeiras tentativas de levantamento de dados foram frustradas. A primeira coleta de

dados, no 20 semestre de 1999, propiciou uma amostragem possivelmente não-

probabilística e um reduzido número de respostas em função da baixa adesão de provedores

parceiros. No entanto, este levantamento possibilitou a execução de alguns ajustes,

conforme apresentado anteriormente, e também diversas análises comparativas em relação

à amostra de controle. Estas comparações verificaram a aceitação da hipótese de

similaridade entre o perfil geral dos usuários de ambas as amostras.

Entendendo-se a dificuldade de conciliar num mesmo momento a participação de um

número representativo de provedores de acesso à Internet e provedores de informações,

estabeleceu-se então um acordo de parceria com a ABRANET - Associação Brasileira dos

Provedores de Acesso, Serviços e Informações da Rede Internet, de modo a incentivar seus

associados a divulgarem esta pesquisa e seu questionário eletrônico. Contudo, a segunda

tentativa de execução da coleta de dados, agendada para o início do 10 semestre de 2000,

não chegou nem a se concretizar, em função do dificil e tenso momento pelo qual estas

empresas passavam com o surgimento dos provedores de acesso gratuito à Internet.

A tática seguinte foi estabelecer, além da parceria com a ABRANET, parcerias referenciais

com algumas das maiores empresas deste setor, de modo a incentivar seus concorrentes a

também aderirem à divulgação desta pesquisa, com o objetivo de também partilharem os

seus resultados. Somente após o estabelecimento de acordos com os principais provedores e

associações do país é que o levantamento de dados da pesquisa poderia ser executado a

contento.

Obviamente, esta etapa intermediária demandaria bastante tempo e dedicação, e uma nova

tentativa fracassada de realização desta pesquisa poderia acarretar na perda irreparável da
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sua credibilidade. Desta forma, postergou-se a data de início da pesquisa para o 1° semestre

de 2001.

Durante o 2° semestre de 2000, foram firmados importantes acordos de parceria com alguns

provedores cujos domínios eram os mais acessados e visitados'", como o UOL (10 mais

visitado com 3,55 milhões de visitantes), o BOL (2° com 2,54 milhões), a AOL (sem

dados) e o IG (8° com 1,80 milhões), que representavam grande parte da audiência geral da

Internet brasileira no período de coleta definitiva dos dados com a aplicação do

questionário eletrônico. Estabeleceu-se ainda um importante acordo com a associação e

provedor PORTAL NACIONAL, que congrega e é a home page de mais de 110 provedores

regionais de todo o país.

Dentre os cuidados tomados na divulgação desta pesquisa, por intermédio dos provedores

parceiros, estava a desvinculação do preenchimento e envio do questionário eletrônico de

qualquer forma de promoção, incentivo ou beneficio para os usuários respondentes. Esta

medida foi tomada com o objetivo de restringir o interesse dos usuários em responder o

mesmo questionário mais de uma vez. Segundo MALHOTRA (2001), apesar de as taxas de

resposta poderem ser aumentadas oferecendo-se aos respondentes em potencial

compensação, tanto monetária quanto não monetária, reduzindo-se assim a tendenciosidade

de não-resposta, o pesquisador ''precisa igualmente garantir que o entrevistado não

responda muitas vezes" (MALHOTRA, 2001, p.318), a fim de evitar erros de amostragem.

Outro cuidado importante dizia respeito ao sigilo e confidencialidade dos dados coletados,

relacionado aos provedores parceiros, usuários entrevistados e demais instituições

colaboradoras. Para tanto, adequou-se a divulgação e aplicação do questionário eletrônico

aos recursos de segurança de redes da FGV-EAESP, garantiu-se aos entrevistados a sua

privacidade e anonimato, e acordou-se que os resultados desta pesquisa não seriam

utilizados para comparações específicas entre os provedores parceiros.

85 Fonte: Nielsen/NetRatings - Maio de 2001.
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tiA privacidade dos entrevistados é um direito legítimo e como tal
deve ser resguardado. Isto significa que o anonimato ou
confidencialidade prometidos ao cliente devem efetivamente ser
mantidos." (MALHOTRA, 2001, pág. 625).

A coleta definitiva dos dados primários foi então realizada com êxito entre os dias 07 de

abril a 17 de maio de 2001, com a participação de mais de 130 provedores parceiros na

divulgação desta pesquisa. Durante estes 40 dias, foram submetidas 3.343 respostas pelos

usuários respondentes.
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3.7. Consolidação da Amostra

Após o período de coleta de dados, procedeu-se na conversão eletrônica do formato da base

de dados ORACLE para uma base de dados em padrão CSV (Comma Separated Value), de

modo a ser então utilizada diretamente pelos softwares estatísticos.

Na seqüência, foram efetuadas algumas limpezas na base de dados, eliminando-se

manualmente da amostra coletada as respostas registradas em duplicidade, as respostas

completamente em branco e as respostas essencialmente incompletas, que seriam aqueles

registros de usuários que responderam somente às questões da primeira e da última parte da

pesquisa, especificamente sobre o seu perfil e comentários adicionais, omitindo as

informações sobre o comportamento de compra, a percepção da segurança e também as

influências do fornecedor e do meio de pagamento.

"A preparação dos dados começa com uma verificação preliminar
do preenchimento de todos os questionários e da qualidade da
entrevista. Segue-se então uma verificação mais detalhada. Esta
verificação consiste em esmiuçar os questionários para identificar
respostas ilegíveis, incompletas, inconsistentes ou ambíguas. Tais
respostas podem ser manipuladas com a devolução dos
questionários ao campo de trabalho, imputando-se os valores
faltantes, ou descartando-se os respondentes não-satisfatórios"
(MALHOTRA, 2001, pág. 394).

Somente após esta limpeza manual de dados é que se procedeu na verificação eletrônica da

consistência das respostas, através da comparação entre a variável observada "totgast" e

uma nova variável latente "totgast2", determinada pela multiplicação entre as variáveis

observadas "vezescom" e "medgast". Determinou-se uma ampla margem de erro, de modo

que menos de 1% da amostra coletada foi eliminada através deste mecanismo.
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totgast2 == totgast

totgast2 = vezescom X medgast

e

Onde:

vezescom = freqüência de compras realizadas através da Internet

medgast = média de gastos nas compras realizadas através da Internet

totgast = total de gastos nas compras realizadas através da Internet

A existência da variável "totgast" no questionário eletrônico aplicado, para resposta direta

pelos usuários, era absolutamente dispensável uma vez que já existiam as variáveis

"vezes com" e "medgast", mas foi incluída justamente para permitir esta verificação de

consistência.

liA verificação de consistência é a parte do processo de limpeza
dos dados que identifica os dados que estão fora do padrão, são
logicamente inconsistentes ou acusam valores extremos. Não se
admitem dados com valores não definidos pelo esquema de
codificação. " (MALHOTRA, 2001, pág. 383).

Finalmente, após a limpeza manual e a verificação eletrônica da consistência da base de

dados inicial, obteve-se a amostra consolidada e definitiva desta pesquisa, composta por

2.776 respostas válidas.
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3.8. Análise de Dados

Dentre as técnicas estatísticas empregadas nas análises dos dados amostrais, destacam-se

principalmente as análises descritivas, com distribuição de freqüências, tabulação cruzada,

comparações de médias e testes de hipótese, as análises de correspondência, as análises por

modelagem de equações estruturais e as análises por correlação paramétrica e não-

paramétrica.

"A análise de dados preliminar proporciona avaliações
detalhadas e orienta não só o resto da análise como a
interpretação dos resultados. É preciso obter uma distribuição de
freqüência para cada variável dos dados ... A média, a moda e a
mediana de uma distribuição de freqüências são medidas de
tendência central. A variabilidade da distribuição é descrita pelo
intervalo, pela variância ou desvio-padrão, pelo coeficiente de
variação, e pelo intervalo interquartil. A assimetria e a curtose
dão uma idéia da forma da distribuição." (MALHOTRA, 2001,
pág.426).

Distribuição de freqüências: "Uma distribuição matemática cujo objetivo é obter uma

contagem do número de respostas associadas a diferentes valores de uma variável, e

expressar essas contagens em termos de percentagens." (MALHOTRA, 2001, pág. 400).

Tabulação cruzada: "Técnica estatística que descreve duas ou mais variáveis

simultaneamente, e origina tabelas que refletem a distribuição conjunta de duas ou mais

variáveis com um número limitado de categorias ou valores distintos." (MALHOTRA,

2001, pág. 408).

Teste t: Esta técnica foi utilizada neste trabalho principalmente para se comparar as médias

calculadas para variáveis específicas, entre diferentes segmentos da amostra. Esta técnica é

também um "teste univariado de hipótese, aplicado quando o desvio-padrão não é

conhecido e a amostra é pequena." (MALHOTRA, 2001, pág. 416).
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Análise por correspondência: É uma técnica estatística utilizada principalmente para

escalonar dados qualitativos de variáveis discretas, dispondo-os graficamente em um

espaço de baixa dimensão que permite visualizar as semelhanças, diferenças e relações

entre as variáveis analisadas, bem como a mensuração da proximidade dos seus

relacionamentos, mas que infelizmente não se presta ao teste de hipóteses.

"Correspondence analysis is a recently developed
interdependence technique that facilitates both dimensional
reduction of object ratings on a set of attributes and the perceptual
mapping of objects relative to these attributes. (..) In its most
basic form, correspondence analysis employs a contingency table,
which is the cross-tabulation of two categorical variables. It then
transforms the nonmetric data to a metric levei and performs
dimensional reductions (similar to factor analysis) and perceptual
mapping (similar to multidimensional analysis).85" (HAIR et alii,
1998, pág. 16).

"Uma técnica de escalonamento multidimensional para escalonar
dados qualitativos, que escalona as linhas e as colunas da tabela
de contingência de entrada em unidades correspondentes de forma
que uma delas possa ser apresentada no mesmo espaço de baixa
dimensão." (MALHOTRA, 2001, pág. 553).

Análise por modelagem de equações estruturais: É uma técnica que permite avaliar a

procedência estatística, a magnitude e a direção dos diversos caminhos causais de modelos

multivariados, com a vantagem da utilização de dados de levantamentos apenas descritivos

(HAIR et alii, 1998), ou seja, de variáveis essencialmente discretas ou nominais. Esta

técnica se desdobra em um modelo de mensuração, que especifica como as variáveis

latentes ou construídas são medidas em função de variáveis mensuradas ou observadas, e

em um modelo estrutural, que determina as relações causais entre as variáveis latentes e

descreve os efeitos causais e a quantidade de variância não explicada.

85 A análise de correspondência é uma técnica de interdependência recentemente desenvolvida que facilita tanto a redução
dimensional da proporção de objetos em um conjunto de atributos como o mapeamento percentual de objetos relativos a
estes atributos. [...] Em sua forma mais básica, a análise de correspondência emprega uma tabela de contingência, a qual é
a tabulação cruzada de duas variáveis categóricas. Ela então transforma os dados não métricos em métricos e faz a
redução dimensional (semelhante a analise de fatores) e o mapeamento percentual (semelhante a analise
multidimensional).
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"Structural equation modeling is a technique that al/ows separate
relationships for each of a set of dependent variables. In its
simplest sense, structural equation modeling provides the
appropriate and most efficient estimation technique for a series of
separate multiíple regression equations estimated
simultaneously. 86" (HAIR et alii, 1998, p.17).

"Despite considerable progress, the quality of measures that are
used in marketing research needs to be improved further. There is
a need for more detai/ed conceptualizations and use of a greater
number of more specific measures. Multi-item scales should be
developed and multiple methods should be used to measure key
variables. The psychometric properties should be assessed and the
structure of multidimensional constructs specified. Procedures
based on structural equation modeling can be very useful for this
purpose.87" (MALHOTRA et alii, 1999, pág. 177).

A modelagem de equações estruturais é uma extensão da análise de regressão múltipla e da

análise fatorial. Ela tem o mesmo objetivo que a regressão, mas as variáveis analisadas

estão suficientemente correlacionadas entre si e, portanto, a regressão múltipla não se aplica

nesse caso. Tal restrição é denominada multi colinearidade teórica entre as variáveis.

"Regressão múltipla é uma técnica estatística que desenvolve
simultaneamente uma relação matemática entre duas ou mais
variáveis independentes e uma variável dependente escalonada
por intervalo." (MALHOTRA, 2001, pág. 464).

"Multicolinearidade é uma situação de intercorrelações muito
altas entre variáveis independentes." (MALHOTRA, 2001,
p.472).

86 A modelagem por equações estruturais é uma técnica que permite separar a relação de cada variável de um conjunto de
variáveis dependentes. Em seu sentido mais simples, a modelagem por equações estruturais proporciona a técnica de
estimativa apropriada e mais eficiente para uma série de equações separadas de regressão múltipla estimadas de forma
simultânea.

87 Apesar do progresso considerável, a qualidade de medidas que são usadas em pesquisas de marketing precisa ser mais
desenvolvida. Existe uma necessidade de conceitos mais detalhados e uso de um número maior de medidas mais
especificas. Escalas de multi-itens deveriam ser desenvolvidas e métodos múltiplos deveriam ser usados para medir
variáveis chaves. As propriedades psicométricas deveriam ser acessadas e a estrutura de construções multi dimensionais
deveria ser especificada. Os procedimentos baseados na modelação da equação estrutural podem ser muito úteis para este
propósito.
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"Multicollinearity: extent to which a variable can be explained by
the other variables in the analysis. As multicollinearity increases,
it complicates the interpretation of the varia te because it is more
difficult to ascertain the effect of any single variable, owing to the
variables' interrelationships.i" " (HAIR et alii, 1998, pág. 471).

Segundo apresentado por FARIAS e SANTOS (1999), existem dois tipos de variáveis em

um modelo de SEM (Structural Equations Modeling): variáveis endógenas e variáveis

exógenas ao modelo. Os valores das variáveis endógenas são explicados por variáveis

exógenas deste modelo. Os valores das variáveis exógenas são assumidos como dados, isto

é, o modelo não tenta explicá-los.

"Esta distinção é similar à feita entre variáveis dependentes
(endógenas) e independentes (exógenas) da 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. [. ..} O número
mínimo de elementos que compõem a amostra deve ficar entre 100
e 150, quando utiliza-se a estimação 'maximum likehood' no
cálculo dos parâmetros." (FARIAS e SANTOS, 1999, pág. 03).

Análise por correlacão não-paramétrica: Também conhecida como Correlação de

Spearman: "Medida de correlação para duas variáveis não métricas, que se baseia em

classificações para calcular a correlação." (MALHOTRA, 2001, pág. 458).

Normalizacão simétrica: É uma técnica em que todas as categorias das variáveis observadas

possuem a mesma importância relativa, ou seja, uma resposta não é proporcionalmente

mais relevante que outras em técnicas de escalonamento multidimensional, como as

análises de correspondência.

88 Multicolinearidade: extensão a qual uma variável pode ser explicada por outras variáveis na análise. À medida que a
multicolinearidade aumenta, ela complica a interpretação da variação porque fica mais dificil de averiguar o efeito de urna
única variável, pertencente ao inter-relacionamento das variáveis.
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"Normalized distancefunction is a process that converts each raw
data score to a standardized variate with a mean of O and a
standard deviation of 1, to remove the bias introduced by
difJerences in scales of several variables.V" (HAIR et alii, 1998,
pág.471).

Como ferramentas para realização de todas as análises estatísticas, utilizou-se o software

SPSS 10.0, o software MS Excel 9.0 e também o software AMOS 4.0 especificamente para

a modelagem por equações estruturais.

89 A função de distância normalizada é um processo que converte cada escore de dado original em uma variável
padronizada a partir de Oe um desvio padrão de I, para remover a inclinação introduzida pelas diferenças em escalas de ,
várias variáveis.
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3.9. Limitações da Pesquisa

Apesar de todos os esforços e cuidados mencionados anteriormente, não existe a garantia

inequívoca de que esta metodologia realmente propicia uma amostragem probabilística do

universo analisado. "Os usuários de Internet ou de email não representam a população"

(MALHOTRA, 2001, pág. 201), representam tão somente a população de usuários de

Internet ou de email, que são justamente o universo delimitado desta pesquisa.

Não se pode desconsiderar, então, a hipótese desta amostragem poder estar parcialmente

enviesada: a amostra analisada pode ser composta essencialmente de usuários que se

predispõem a responder pesquisas eletrônicas, especificamente sobre o tema segurança na

Internet. Esta tendenciosidade de não-resposta, segundo MALHOTRA (2001), pode

acarretar um alto erro não-amostral ou erro tipo lI, não controlável pelo pesquisador. Ainda,

"outra limitação de tal pesquisa de mercado é a verificação de quem está efetivamente

respondendo à pesquisa. A ausência de um facilitador humano para motivar os

participantes, a segurança e a privacidade são também objeto de preocupação."

(MALHOTRA, 2001, pág. 201).

Apesar desta importante consideração, concluiu-se que a metodologia utilizada nesta

pesquisa ainda era a mais adequada e funcional para se analisar qualitativamente o

comportamento e principalmente a percepção dos usuários de Internet. Outras metodologias

não propiciariam, a contento, os resultados e as análises objetivadas por esta pesquisa.

Considerou-se durante a realização e análise desta pesquisa que a percepção dos usuários

pode ser tanto consciente quanto inconsciente, ou seja, pode ser conhecida e declarada

abertamente e/ou estar implícita no comportamento dos internautas. No entanto, reconhece-

se nesta pesquisa a dificuldade de mensurar e avaliar adequadamente tais diferenças de

percepção com relação à existência de segurança ou risco nas transações eletrônicas e

ambientes da Internet. No entanto, esta pesquisa possibilitou a identificação de indícios
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significantes desta percepção inconsciente, que justificariam a realização de eventuais

pesquisas complementares.

Reconhece-se também a dificuldade de avaliar e mensurar nesta pesquisa as diferenças

entre a percepção de risco existente no comércio eletrônico ou na Internet e a percepção de

risco existente especificamente nas compras remotas, sejam estas eletrônicas ou não, e

então os seus impactos no crescimento e na abrangência do comércio eletrônico no país.

Dado que muitos internautas brasileiros ainda não têm uma grande experiência em compras

remotas, é natural esperar que a sua decisão de compra através da Internet carregue também

outras preocupações e receios adicionais, relacionados essencialmente às atividades de

compras remotas, e não especificamente aos ambientes e às tecnologias da Internet.

Verificou-se ainda que, além da possibilidade da percepção de segurança dos internautas

influenciar a sua decisão de compra, é preciso considerar também a hipótese de que a

própria experiência de compra através da Internet venha a alterar a percepção de segurança

destes usuários compradores. Em outras palavras, a percepção pode influenciar a compra,

assim como também a compra pode influenciar a percepção. Infelizmente as questões que

analisaram a percepção de segurança dos internautas na amostra foram atemporais, ou seja,

não consideraram as diferenças de percepção dos internautas antes e depois da sua

experiência de compra através da Internet, permitindo, então, somente uma avaliação

instantânea deste universo. Apesar desta constatação ser uma limitação ao assunto

pesquisado, ela pode também ser uma sugestão de estudo complementar a este trabalho,

considerando, então, o fator tempo no comportamento de compra e na percepção de

segurança dos internautas.

Outra limitação relevante desta pesquisa está relacionada à interpretação e ao entendimento

dos internautas quanto ao termo "segurança". Conforme exposto anteriormente, para

muitos usuários, pesquisas e agentes de CE, segurança possui outros significados, algumas

vezes divergentes, mas na maioria das vezes complementares ao tema desta pesquisa.

Acredita-se ser indissociável a relação cognitiva que muitos destes usuários fazem entre
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segurança e risco ou entre segurança e privacidade. Mas a maior preocupação parece estar

na relação entre segurança e confiança. Confiança é muito mais abrangente que segurança,

e envolve outros aspectos como reputação, credibilidade, histórico, etc.

Muitos usuários declararam, por exemplo, que percebem muito risco no CE pOIS não

conhecem os fornecedores, e não sabem o que estes fornecedores farão com seus dados

cadastrais ou se estes fornecedores entregarão o produto adquirido conforme anunciado.

Esta preocupação suplanta a questão da segurança, e está mais associada à confiança dos

usuários do que à sua percepção de segurança. No entanto, para tais internautas, todas estas

situações e aspectos remetem simplesmente à questão da segurança.

Por conseguinte, também os resultados desta pesquisa incorporam naturalmente esta

interpretação dos internautas, ao apresentarem determinados aspectos subjetivos da

confiança como percepção de segurança ou risco dos usuários. No entanto, mesmo que tais

termos sejam utilizados ou interpretados de forma equivocada, os resultados da pesquisa

não são estruturalmente afetados, uma vez que tanto a confiança quanto a percepção de

segurança dos usuários estão relacionadas da mesma forma como fatores de restrição ao

crescimento e à abrangência do comércio eletrônico.
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4. RESULTADOS DA PESQUISA

As informações coletadas através do questionário eletrônico da pesquisa foram analisadas

através de várias técnicas e modelos estatísticos, conforme descrito anteriormente na

metodologia, e os resultados da pesquisa estão agrupados em três partes: análises

descritivas (de toda a amostra e da amostra segmentada), análises de correspondência e

análises pelo modelo de equações estruturais.

As 2.776 respostas válidas do questionário eletrônico, recebidas através da divulgação desta

pesquisa por mais de 130 provedores de acesso e de informação de todo o país, tiveram a

seguinte procedência:

UOL- UNIVERSO ONLINE / BOL - BRASIL ONLINE (16,6 %)

IG - INTERNET GROUP / INTERNET GRÁTIS (29,6 %)

AOL - ANERICA ONLINE (5,6 %)

PORTAL NACIONAL (9,7 %)

DEMAIS PROVEDORES (38,5 %)

A lista completa dos provedores parceiros está anexada no final deste trabalho (ANEXO

04). Não foram analisadas outras informações comparativas entre os provedores parceiros

na divulgação desta pesquisa, em respeito ao acordo de parceria firmado com estas

empresas.
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4.1. Análise Descritiva

A amostra analisada é composta de 2.776 registros válidos, oriundos das respostas

submetidas por internautas residentes em todos os estados da federação brasileira, através

da divulgação aberta desta pesquisa e do seu questionário eletrônico por diversos

provedores de acesso à Internet, provedores de serviços e provedores de informação do

país.

4.1.1. Análise descritiva de toda a amostra

4.1.1.1. Variáveis observadas isoladamente

4.1.1.1.1. IDADE

A amostra coletada abrange usuários entre 10 e 89 anos, cuja idade média e desvio-padrão

são de 27,3 e 10,97 anos, respectivamente. O perfil geral dos usuários desta amostra é

jovem, sendo que aproximadamente 16,5% dos usuários têm menos de 18 anos de idade, e

cerca de 2/3 dos respondentes têm entre 18 e 37 anos de idade.
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4.1.1.1.2. RENDA FAMILIAR MENSAL

A amostra coletada compreende usuários de diferentes faixas salariais, conforme a tabela e

gráfico apresentados abaixo. Considerando o valor do salário mínimo de R$180,00, vigente

no país no período de aplicação do questionário eletrônico, constata-se que mais de 11,3%

dos usuários têm renda familiar inferior a 3 salários mínimos, sendo que aproximadamente

40,7% dos usuários têm renda familiar de até 11 salários mínimos. Cerca de 23,1 % dos

usuários têm renda familiar superior a 28 salários mínimos.

RENDA FAMILIAR MENSAL

Freqüência Percentual Percentual
Observada Relativo Acumulado

Até R$500 312 11,3 11,3
R$500 a R$1.000 241 8,7 20,1
R$1.000 a R$1.500 272 9,9 29,9
R$1.500 a R$2.000 298 10,8 40,7
R$2.000 a R$2.500 220 8,0 48,7
R$2.500 a R$3.000 273 9,9 58,6
R$3.000 a R$4.000 265 9,6 68,2
R$4.000 a R$5.000 238 8,6 76,9
R$5.000 a R$8.000 309 11,2 88,1
Mais de R$8.000 329 11,9 100,0
Total 2757 100,0

Mais de R$8.000

Não respondeu

R$2.500 a R$3.000 R$2.000 a R$2.500

R$4.000a
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4.1.1.1.3. SEXO

A amostra é composta de 2.776 respostas válidas, sendo 1.970 de usuários do sexo

masculino (71,0%) e 806 de usuários do sexo feminino (29,0%). Esta proporção condiz

com a maioria das demo grafias da Internet brasileira, conforme será apresentado

posteriormente na discussão dos resultados desta pesquisa.

Feminino

29,0%

Masculino

71,0%

4.1.1.1.4. RESIDÊNCIA

Conforme delimitação inicial da pesquisa, não foram considerados nesta amostra os poucos

questionários respondidos por usuários residentes fora do Brasil. Dentre as respostas

válidas, 45,2% foram de usuários residentes no Estado de São Paulo, sendo que 61,6%

foram de usuários residentes na Região Sudeste. No entanto, apesar de existir uma maior

concentração de respostas de usuários residentes nesta região, constatou-se a existência de

respostas submetidas por internautas residentes em todos os estados da federação brasileira,

garantindo assim a abrangência geográfica esperada desta amostra.
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4.1.1.1.5. FREQÜÊNCIA DE ACESSO À INTERNET

Constatou-se nesta amostra uma alta freqüência de acesso à Internet, sendo que mais de

85,2% dos usuários acessam diariamente a Internet. Ainda, observou-se que 70,9% dos

usuários respondentes acessam 2 ou mais vezes por dia. Poucos usuários desta amostra,

equivalente a 0,4%, não acessam a Internet com uma freqüência média de pelo menos uma

vez por semana. A tabela e os gráficos abaixo ilustram esta alta freqüência de acesso à

Internet dos internautas que responderam ao questionário eletrônico desta pesquisa.

FREQÜÊNCIA DE ACESSO À INTERNET

Freqüência Percentual Percentual
Observada Relativo Acumulado

6 ou + vezes ao dia 1212 43,7 43,7
2 a 5 vezes ao dia 756 27,2 70,9
1 vez por dia 398 14,3 85,2
2 a 6 vezes por semana 352 12,7 97,9
1 vez por semana 46 1,7 99,6
até 3 vezes ao mês 12 ,4 100,0
Total 2776 100,0

6 ou + vezes ao dia 1 vez por dia 1 vez por semana

2 a 5 vezes ao dia 2 a 6 vezes por sema até 3 vezes ao mês

+ vezes ao dia
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4.1.1.1.6. TEMPO QUE É usuxsro DE INTERNET

Verificou-se que a maioria dos usuários respondentes é internauta há relativamente pouco

tempo, sendo que os usuários desta amostra têm acesso à Internet em média há 3,16 anos,

com desvio-padrão de aproximadamente 2,3 anos. Cerca de 86,7% dos respondentes são

internautas há 5 anos ou menos, conforme verificado através da tabela de freqüências (em

anos) abaixo.

TEMPO QUE É USUÁRIO DE INTERNET

Freqüência Percentual Percentual
Observada Relativo Acumulado

O 381 13,7 13,7
1 405 14,6 28,3
2 366 13,2 41,5
3 426 15,3 56,8
4 383 13,8 70,6
5 447 16,1 86,7
6 204 7,3 94,1
7 72 2,6 96,7
8 44 1,6 98,3
9 12 ,4 98,7
10 22 ,8 99,5
11 3 ,1 99,6
12 3 ,1 99,7
13 1 ,0 99,7
14 1 ,0 99,8
15 4 ,1 99,9
16 1 ,0 100,0
17 1 ,0 100,0
Total 2776 100,0

As dispersões apresentadas a seguir ilustram o tempo médio em que os usuários

respondentes possuem acesso à Internet, fator este que, juntamente com a freqüência de

acesso à Internet destes usuários, possivelmente influenciam a sua experiência de Internet.

Acredita-se que quanto maior da freqüência e tempo de acesso à Internet dos usuários, ou

seja, quanto maior a sua experiência de Internet, menor será a percepção de risco destes

internautas, fator este que será posteriormente analisado.
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Das 2.776 respostas válidas que compõem esta amostra, 1.522 usuários respondentes

(54,8%) já fizeram pelo menos uma aquisição de produto ou serviço através da Internet,

doravante denominados "usuários compradores", e 1.254 usuários respondentes (45,2%)

nunca fizeram qualquer compra através da Internet, doravante denominados "usuários não

compradores" .

COMPRAS PELA INTERNET

Já comprou

54.8%

Nunca

45,2%
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Destes usuários compradores, 18,3% fizeram somente uma única compra, 49,3% fizeram

até 3 aquisições e 77,0% fizeram no máximo 6 aquisições através da Internet nos últimos

12meses.

Apesar de mais da metade dos usuários desta amostra já ter efetuado alguma aquisição

através da Internet nos últimos 12 meses, conforme percentagens relativas verificadas

através da tabela a seguir, estas compras eletrônicas foram restritas a poucos eventos,

possivelmente também motivados pelo desejo dos internautas de experimentar esta nova

forma de comércio através da Internet.

Isto não significa que a experiência de comércio eletrônico destes usuários não tenha sido

necessariamente bem sucedida, ou que por outro lado a baixa freqüência de compras

observada neste segmento da amostra se manterá no futuro; o comportamento observado

pode ser explicado também pelo fato de que o tempo médio de acesso à Internet da grande

maioria dos usuários desta amostra é relativamente baixo e, possivelmente, estes novos

internautas ainda estejam na fase inicial da curva de aprendizado desta nova forma de

comércio eletrônico, com algumas incertezas, restrições e receios com relação às transações

eletrônicas através da Internet.

A média de eventos em que os usuários compradores efetuaram aquisições de produtos ou

serviços através da Internet, especificamente nos últimos 12 meses, é relativamente baixa,

da ordem de 5,29 vezes, em relação à maior freqüência de compras observada neste

segmento da amostra, de 50 vezes neste período. O desvio-padrão desta freqüência média

de compras é de 5,58 vezes.
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COMPRAS PELA INTERNET

Freqüência Percentual Percentual
Comprou? Observada Relativo Acumulado
Nunca O 1254
Já comprou 1 279 18,3 18,3

2 273 17,9 36,3

3 198 13,0 49,3

4 138 9,1 58,3

5 195 12,8 71,2

6 89 5,8 77,0

7 23 1,5 78,5

8 48 3,2 81,7

9 12 ,8 82,5
10 131 8,6 91,1
11 2 ,1 91,2
12 31 2,0 93,2

13 1 ,1 93,3

14 2 ,1 93,4

15 26 1,7 95,1

16 4 ,3 95,4

18 5 ,3 95,7

20 35 2,3 98,0

21 1 ,1 98,1

22 2 ,1 98,2

23 1 ,1 98,3

24 2 ,1 98,4

25 6 ,4 98,8

27 2 ,1 98,9

30 8 ,5 99,5

36 2 ,1 99,6
40 3 ,2 99,8

50 3 ,2 100,0

Total 1522 100,0
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Outras análises sobre o comportamento de compra dos usuários respondentes desta

pesquisa serão posteriormente apresentadas, com a segmentação da amostra inicial entre

"usuários não compradores" e ''usuários compradores", ou seja, aqueles internautas que já

compraram através da Internet.

4.1.1.1.8. PERCEPÇÃO DA SEGURANÇA

A percepção de existência ou não de segurança no comércio eletrônico através da Internet

foi declarada abertamente pelos usuários respondentes desta pesquisa, através da resposta

ao seguinte questionamento: "O que você pensa sobre a segurança nas transações

eletrônicas pela Internet?". As respostas possíveis e as freqüências observadas estão

descritas na tabela a seguir.

A percepção da segurança pôde ser analisada, então, em função de diversos aspectos. O

primeiro deles é que uma grande parcela dos usuários (43,0%) tem uma posição moderada

ou ainda não tem uma opinião definida quanto à existência de risco nas transações, isto sem

considerar a percentagem de que não respondeu a esta pergunta especificamente (1,4%). Os

gráficos apresentados a seguir evidenciam esta posição moderada ou indefinição quanto à

existência de segurança ou risco nas transações eletrônicas através Internet.
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PERCEPÇÃO DA SEGURANÇA

Freqüência Percentual Percentual
Observada Relativo Acumulado

Não respondeu 40 1,4 1,4
Não existe segurança - É

288 10,4 11,8muito arriscado
Existe pouca segurança -

575 20,7 32,5É arriscado
Existe alguma segurança -

1195 43,0 75,6Existe algum risco
Existe segurança - Existe

602 21,7 97,3pouco risco
É bastante seguro - Não

76 2,7 100,0existe risco
Total 2776 100,0

o segundo aspecto importante é que aproximadamente 74,2% dos usuários reconhecem a

existência de "algum risco" a até mesmo "muito risco" (equivalente a inexistência de

segurança) nas transações eletrônicas através da Internet. Comparando-se esta observação

com a percentagem de usuários que nunca comprou pela Internet, anteriormente

apresentado de 45,2% da amostra, infere-se que um número significativo de usuários (pelo

menos 29% da amostra) de fato comprou através da Internet, mesmo tendo considerado a

existência de riscos nestas transações eletrônicas.

PERCEPÇÃO DA SEGURANÇA

Não respondeu Existe pouca seguran Existe segurança

Não existe segurança Existe alguma segura É bastante seguro

É bastante seguro

Não respondeu

1,4%

Não existe segurança

10,4%

21,7%

20,7%

43,0%
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Um outro aspecto relevante é o percentual de respostas de usuários que declararam a

completa inexistência ou a existência de pouca segurança no comércio eletrônico: 31,1 %

dos internautas. Comparando-se então este dado com o percentual de não compradores

(45,2%), percebe-se que uma parcela significativa destes usuários não compradores (pelo

menos 31,2%, equivalente a pelo menos 14,1% de toda a amostra) respondeu que existe

entre alguma ou até muita segurança nestas transações eletrônicas.

Por fim, constatou-se que poucos internautas (somente 2,7% da amostra) declararam a

inexistência de risco, ou melhor, a existência de um ambiente bastante seguro e confiável

para o comércio eletrônico através da Internet. Verifica-se assim que a grande maioria dos

usuários compradores (pelo menos 95% desta sub-amostra de usuários compradores)

efetuou. compras através da Internet sem considerar estas transações eletrônicas bastante

seguras -ou confiáveis; de fato, decidiram correr algum ou muito risco com tal atitude de•,
modo a,\possivelmente, experimentar esta nova forma de comércio eletrônico.

Análises aprofundadas sobre os aspectos que envolvem a percepção da segurança na

Internet serão apresentadas posteriormente, com o cruzamento desta variável especifica

com as demais variáveis desta pesquisa.

4.1.1.1.9. EXISTÊNCIA DE PROBLEMAS

Através da pergunta ''pessoalmente, você já teve algum problema devido à falta de

segurança na Internet?", no questionário eletrônico desta pesquisa, constatou-se que uma

parcela expressiva e considerável de usuários (16,9%) afirmou que já enfrentou algum tipo

de problema devida à falta de segurança na Internet. Esta pergunta não diz respeito

exclusivamente às atividades de comércio eletrônico.

Ressalta-se que esta proporção de 16,9% é considerada bastante elevada, principalmente

pelo fato de que a experiência de Internet da grande maioria dos usuários ainda é pequena
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e, mesmo assim, muitas situações de problemas já foram pessoalmente vivenciadas por

estes internautas.

Contudo, a constatação da existência de problemas com um número bastante significativo

de usuários não explica, sozinha, o percentual de intemautas não compradores (45,2%),

mas pode sugerir uma influência relevante, uma vez que muitos usuários podem deixar de

comprar ou de tentar comprar eletronicamente, ou mesmo podem restringir as suas

compras, por conhecer ou vivenciar casos relativamente freqüentes de insucesso, ou

melhor, casos e situações de problemas nas compras ou transações eletrônicas efetuadas

pela Internet.

Não respondeu

Nunca

A tabela a seguir relaciona e mensura alguns problemas enfrentados por estes usuários,

contudo não explicita uma parcela considerável destes problemas enfrentados (47,3% da

incidência de problemas, ou 8,0% da amostra). Alguns destes problemas foram citados

abertamente pelos usuários respondentes, no campo de comentários desta pesquisa, e estão

apresentados no final deste trabalho (ANEXO 07).



SEGURANÇA NA INTERNET: 4 - Resultados da Pesquisa Pág. 125

PESSOALMENTE, TEVE PROBLEMA?

Freqüência Percentual Percentual
Observada Relativo Acumulado

Não respondeu 200 7,2 7,2
Nunca 2108 75,9 83,1
Não recebimento 65 2,3 85,5
Recebimento errado 27 1,0 86,5
Instatisfação produto 34 1,2 87,7
Valor incorreto 13 ,5 88,1
Demora recebimento 106 3,8 92,0
Outro problema 223 8,0 100,0
Total 2776 100,0

Outras análises sobre a existência de problemas relacionados com a segurança na Internet

serão apresentadas posteriormente, com o cruzamento desta variável especifica com a

percepção declarada de segurança e decisão de compras eletrônicas dos internautas.

4.1.1.1.10. INFLUÊNCIA DO FORNECEDOR

Com o objetivo de analisar as influências do fornecedor de comércio eletrônico na intenção

de compra e confiança dos internautas, elaborou-se duas questões semelhantes (5 e 6),

compostas de duas partes cada (A e B), que se diferenciavam somente pelo conhecimento

prévio por parte dos usuários, de "sites que não conhece e do qual nunca ouviu falar" e de

"sites onde ainda não comprou nada, mas sobre o qual já ouviu falar". As partes A e B de

ambas as questões eram idênticas, conforme apresentado abaixo, sendo que as respostas

possíveis eram somente: "sim", "não" ou "talvez / não estou certo".

Parte A: Você compraria pela Internet se pudesse pagar através dos meIOS

tradicionais (depósito ou boleto bancário, cheque nominal, vale postal, etc.)?

Parte B: Você compraria pela Internet se o pagamento fosse obrigatoriamente por

cartão de crédito ou outro meio eletrônico?
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A forma mais clara de se verificar especificamente as influências do fornecedor na intenção

de compra ou confiança dos usuários está na análise "vertical" dos gráficos apresentados a

seguir.
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Tradicional EletrônicoInfluência do Meio de Pagamento

Comparando-se as questões 5A e 6A, constata-se que quando o fornecedor é conhecido

(6A) o percentual de respostas negativas e de dúvidas quanto à compra é significativamente

menor do que quando o fornecedor é desconhecido (5A); isto ocorre ao mesmo passo em

que o percentual de respostas afirmativas à intenção de compra aumenta, quando o

fornecedor passa de desconhecido para conhecido (de 5A para 6A).

Não



SEGURANÇANAINTERNET: 4 - ResultadosdaPesquisa Pág. 127

Da mesma forma, ao se comparar as questões 5B e 6B, verifica-se uma redução de

respostas negativas com um aumento das respostas afirmativas à intenção de compra,

quando o fornecedor passa de desconhecido para conhecido. O percentual de incerteza

permanece praticamente estável, possivelmente determinado por outras razões e fatores,

tais como as influências do meio de pagamento.

Ainda, uma análise horizontal dos gráficos acima permite a verificação das influências do

meio de pagamento na intenção de compra e confiança dos usuários, sendo que as análises

diagonais permitem a verificação bidimensional destas influências, considerando ao mesmo

tempo tanto o grau de conhecimento do fornecedor quanto às características do meio de

pagamento.

4.1.1.1.11. INFLUÊNCIA DO MEIO DE PAGAMENTO

Com o objetivo de analisar as influências dos meios de pagamento na intenção de compra

dos intemautas, separou-se em duas partes (A e B) as questões 5 e 6, conforme descrito

anteriormente. Através do mesmo conjunto de gráficos acima apresentado, é possível

observar horizontalmente as influências dos meios de pagamento na intenção de compra e

confiança dos usuários, sejam estes tradicionais ou eletrônicos, ou melhor, meios de

pagamento com características eletrônicas.

Comparando-se as questões 5A e 5B, constata-se que quando o meio de pagamento é o

tradicional (5A) o percentual de respostas afirmativas e de indecisão quanto à compra é

significativamente maior do que quando o meio de pagamento é exclusivamente eletrônico

(5B); isto ocorre ao mesmo passo em que o percentual de respostas negativas à intenção de

compra aumenta, quando o meio de pagamento passa de tradicional para eletrônico (de 5A

para 5B).
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Da mesma forma, ao comparar as questões 6A e 6B, verifica-se uma redução de respostas

afirmativas com um aumento das respostas negativas à intenção de compra, quando o meio

de pagamento é alterado de tradicional para eletrônico. Resumidamente, quando o meio de

pagamento é exclusivamente eletrônico, percebe-se uma maior incerteza ou mesmo uma

maior negativa de compra por parte dos usuários de Internet.

4.1.1.1.11.1. Análise Bidimensional e Análise de Correlação

Através de uma análise bidimensional das influências do meio de pagamento e do grau de

conhecimento do fornecedor na intenção de compra e confiança dos usuários, verifica-se

claramente uma maior intenção de compra por parte dos internautas de um fornecedor

conhecido cujo meio de pagamento possa ser o tradicional, contra uma maior rejeição de

compra de um fornecedor desconhecido cujo meio de pagamento seja exclusivamente

eletrônico.

No entanto, não se pode verificar claramente por parte dos usuários uma predileção entre

um fornecedor desconhecido cujo meio de pagamento possa ser o tradicional e um

fornecedor conhecido cujo meio de pagamento seja exclusivamente eletrônico, apesar da

percentagem de indecisão ser menor neste último caso.

A tabela abaixo apresenta as correlações entre as variáveis anteriormente descritas,

relacionadas à percepção dos usuários quanto ao meio de pagamento e ao fornecedor de

comércio eletrônico. Os coeficientes de correlação foram determinados pelo método

paramétrico, também conhecido como correlação linear de Pearson.
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ANÁLISE POR CORRELAÇÃO

Questão Questão Questão Questão
5A 58 6A 68

Questão 5A Correlação de Pearson 1.000 .091* .337* -.027
Significânica (2-tailed) .000 .000 .212
Respostas válidas 2426 2254 2323 2200

Questão 58 Correlação de Pearson .091* 1.000 -.041 .461*
Significânica (2-tailed) .000 .053 .000
Respostas válidas 2254 2299 2204 2170

Questão 6A Correlação de Pearson .337* -.041 1.000 .132*
Significânica (2-tailed) .000 .053 .000
Respostas válidas 2323 2204 2616 2402

Questão 68 Correlação de Pearson -.027 .461*. .132*' 1.000
Significânica (2-tailed) .212 .000 .000
Respostas válidas 2200 2170 2402 2488

'", Correlação é significante no nível 0.01 (2-tailed).

Verifica-se que, apesar dos coeficientes de correlação serem significantemente diferentes

de zero, as correlações entre as variáveis são consideradas moderadas ou mesmo baixas e,

assim, não explicam profundamente as influências. do fornecedor de comércio eletrônico

ou do meio de pagamento na intenção de compra dos usuários.

As correlações existentes entre as variáveis que representam a influência do fornecedor de

comércio eletrônico, a saber entre 5A e 6A e entre 5B e 6B, são relativamente maiores do

que as correlações existentes entre as variáveis que representam a influência do meio de

pagamento, a saber entre 5A e 5B e entre 6A e 6B.

Além das analises paramétricas, efetuaram-se também outras verificações de correlação

entre estas variáveis, através do método não-paramétrico (correlação de Spearrnan),

também adequado nesta análise uma vez que as variáveis são discretas e que estas assumem

poucos valores. Neste método, segundo MALHOTRA (2001), as variáveis são medidas em

uma escala nominal ou ordinal, e não em escala intervalar. Tais verificações propiciaram a

mesma interpretação apresentada acima, com resultados quantitativamente semelhantes.
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4.1.1.1.12. CLASSIFICAÇÃO DOS MEIOS DE PAGAMENTO

Dentre os meios de pagamentos classificados como "muito seguros" ou "razoavelmente

seguros", observou-se que o boleto bancário foi considerado o mais seguro pela maioria

dos usuários, ou melhor, mais usuários desta amostra consideraram esta forma de

pagamento como razoavelmente ou muito segura (por 82,4% dos usuários da amostra),

seguido pelo depósito bancário (63,3%), pelo vale postal (57,0%) e então pelo cheque

nominal (55,9%).

Por outro lado, dentre os meio de pagamentos classificados como "inseguros" ou "pouco

seguros", destacam-se pela freqüência de respostas dos internautas, ou seja, como mais

inseguros o cartão de crédito (por 57,2% dos usuários da amostra), que nas atividades

comerciais através da Internet tem características eletrônicas, e em seguida o próprio

dinheiro eletrônico (48,8%).

Aparentemente, os meios de pagamento tradicionais (não eletrônicos) foram considerados

relativamente mais seguros pelos internautas de toda a amostra, sendo que os meios de

pagamento com características eletrônicas foram considerados menos seguros ou até

mesmo inseguros pela maioria dos internautas.

Esta constatação fortalece a hipótese de que existe uma influência significativa do meio de

pagamento na percepção de risco dos usuários. Esta percepção de risco será posteriormente

analisada como um fator determinante na decisão e abrangência de compras eletrônicas dos

internautas.
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CARTÃO DE CRÉDITO

Muito seguro

6,6%

Razoavelmente seguro

32,6%

DINHEIRO ELETRÔNICO

Muito seguro

Não respondeu

3,7%

Inseguro

31,8%

Pouco seguro

25,4%

Não respondeu

DEPÓSITO BANCÁRIO

Muito seguro

31,1%

32,2%

Não respondeu

7,9%

Inseguro

12,2%

Pouco seguro

16,6%

BOLETO BANCÁRIO

Muito seguro

42,7%

VALE POSTAL

Não respondeu

5,4%

Inseguro

1%

Pouco seguro

8,1%

Razoavelmente seguro

39,7%

Não respondeu

CHEQUE NOMINAL

Muito seguro

24,5%

Razoavelmente

31,4%

Não respondeu

8,5%

Inseguro

15,4%

Pouco seguro

20,2%

,
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4.1.1.2. Tabulação cruzada entre PERCEPÇÃO e outras variáveis

Com o objetivo de se verificar as diferenças de percepção da segurança entre os usuários de

Internet desta amostra, comparou-se as respostas obtidas através da pergunta destacada

abaixo entre grupos específicos de usuários, determinados através da segmentação da

amostra inicial por características como idade, sexo, renda familiar, freqüência de acesso à

Internet, tempo que é internauta, se já efetuou alguma compra através da Internet, se de fato

já teve problemas de segurança na Internet, entre outras.

"O que você pensa sobre a segurança nas transações eletrônicas pela Internet?"

As possíveis diferenças de percepção da segurança foram evidenciadas através da

comparação entre os pares de gráficos construídos para cada característica de segmentação,

conforme apresentados a seguir. Os gráficos contêm as seguintes respostas possíveis para

esta pergunta, sendo as freqüências estabelecidas nos seus percentuais relativos:

"não respondeu"

"não existe segurança - é muito arriscado"

"existe pouca segurança - é arriscado"

"existe alguma segurança - existe algum risco"

"existe segurança - existe pouco risco"

"é bastante seguro - não existe risco"
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GRUPOS DE IDADE:

50% dos usuários mais jovens e 50% dos usuários com mais idade
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SEXO:

Masculino e Feminino
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SEXO FEMININO
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TEMPO QUE É INTERNAUTA

50% dos usuários que são internautas há menos tempo (internautas mais recentes) e 50%

dos usuários que são internautas há mais tempo
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QUANTO COMPRA PELA INTERNET:

Dos usuários compradores, 50% destes usuários que menos compram e 50% destes

usuários que mais compram através da Internet
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Os resultados destas análises comparativas de percepção da segurança e confiança entre os

vários segmentos da amostra inicial podem ser também verificados através da construção

estatística de gráficos de caixa, também denominados "boxplot", conforme apresentado a

seguir.

Cada gráfico "boxplot" representa a percepção dos dois grupos de usuários da amostra

inicial, segmentados para cada característica analisada e mensurados numa escala crescente

de percepção da segurança, ou seja, quanto maior o valor da escala, que é uma variável

discreta, maior é a segurança percebida ou, inversamente, menor é o risco (ou a falta de

segurança) percebido. Segundo MALOTRA (2001), os gráficos de caixa representam o

intervalo interquartil, que é a diferença entre o 75° e o 25° percentis, ou seja, abrange os

50% intermediários.

Através da análise gráfica destas informações, verifica-se que o grupo de usuários com

idade média maior aparentemente percebe mais risco nas transações eletrônicas pela

Internet do que o grupo de usuários com idade média menor. Da mesma forma, é possível

observar que o grupo de usuários com renda média menor percebe relativamente mais risco

nestas transações eletrônicas, ou melhor, apresenta maior variabilidade, do que o grupo de

usuários com renda média maior.
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Verifica-se também um resultado curioso e inesperado com a segmentação da amostra entre

os sexos. Esperava-se que a percepção de ambos os sexos fosse semelhante; contudo,

verificou-se que o grupo de usuários do sexo feminino percebe relativamente mais risco nas

transações eletrônicas através da Internet do que o grupo de usuários do sexo masculino,

que apresentam inclusive maior variabilidade. Ainda, com relação à freqüência de acesso à

Internet, verificou-se que o grupo de usuários que menos acessam a Internet percebe

aparentemente mais risco no comércio eletrônico do que o grupo de usuários que mais

acessam a Internet.
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Como era de se esperar, em função da teoria da curva de aprendizado, o tempo médio em

que os usuários já são internautas aparentemente influencia a percepção de segurança dos

grupos. O grupo de usuários que são internautas há menos tempo percebe relativamente

mais risco nas transações eletrônicas do que o grupo de usuários que são internautas há

mais tempo, que inclusive apresentam maior variabilidade nas respostas.

A experiência de compras através da Internet parece estar fortemente relacionada com a

percepção de segurança de ambos os grupos de usuários. O grupo de usuários compradores

percebe um risco significativamente menor do que o grupo de usuários que nunca efetuou

qualquer compra através da Internet. Contudo, esta análise isolada não estabelece uma
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relação de causa e efeito clara entre ambas as variáveis; estas variáveis podem estar inter-

relacionadas e ser simultaneamente determinante e determinada.
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JÁ COMPROU PELA INTERNET?

Considerando-se então somente o grupo de usuários que já compraram pela Internet,

procedeu-se na verificação da influência que a freqüência de compra teria na percepção da

segurança, entre os grupos de usuários compradores que menos compraram e o grupo de

usuários compradores que mais compraram pela Internet nos últimos 12 meses. Apesar da

expectativa inicial de que esta percepção fosse diferenciada para os dois sub-grupos,

aparentemente não existem indícios de que os usuários que compram com mais freqüência

pela Internet percebam mais segurança, ou então menos risco, nesta forma de comércio

eletrônico.

Por fim, dentre todos os usuários da amostra inicial, verifica-se que o grupo de usuários que

declararam já ter enfrentado problemas de segurança na Internet percebe relativamente

mais risco nas transações eletrônicas, com maior variabilidade de respostas, do que o grupo

de usuários que de fato nunca tiveram problemas de segurança.
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Apesar destas análises gráficas sugenrem determinadas diferenças de percepção da

segurança e confiança entre os usuários de Internet da amostra, faz-se necessário uma

comprovação estatística aprofundada para cada observação específica, de modo a confirmar

e dimensionar tais diferenças de percepção declaradas. A mediana de todas as análises foi

idêntica, para todos os grupos de usuários segmentados da amostra inicial.

4.1.1.2.1. Análise de Correlação

Os coeficientes de correlação apresentados na tabela a seguir foram determinados pelo

método não-paramétrico, também conhecido como correlação de Spearman, por ser mais

adequado nesta análise uma vez que as variáveis "percepção da segurança" e "compra pela

Internet" são variáveis discretas que assumem poucos valores ou atributos.

Verifica-se que, apesar de os coeficientes de correlação serem todos significantemente

diferentes de zero, as correlações entre as variáveis são consideradas apenas moderadas.

Em outras palavras, as correlações existentes são consideradas relevantes, mas não

explicam integralmente ou essencialmente as influências da percepção da segurança nos

comportamentos de compra dos usuários, ou seja, da sua decisão de comprar ou não através
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da Internet, então da freqüência de compras nos últimos 12 meses, ou de quanto gastar no

comércio eletrônico através da Internet.

ANÁLISE POR CORRELAÇÃO NÃO PARAMÉTRICA (SPEARMAN)

PENSA
Percepção da existência de segurança Coeficiente de Correlação 1,000
ou risco na Internet (PENSA) Significância (2-tailed) ,

Respostas válidas 2776
Já comprou através da Internet? Coeficiente de Correlação ,338

Significância (2-tailed) ,000
Respostas válidas 2776

Freqüência de compras através da Coeficiente de Correlação ,370
Internet nos últimos 12 meses Significância (2-tailed) ,000

Respostas válidas 2776

Média de gastos nas compras através Coeficiente de Correlação ,291
da Internet nos últimos 12 meses Significância (2-tailed) ,000

Respostas válidas 2776
Total de gastos nas compras através Coeficiente de Correlação ,338
da Internet nos últimos 12 meses Significância (2-tailed) ,000

Respostas válidas 2776

. Correlação é significante no nível .01 (2-tailed).

Infere-se então que outros fatores ou aspectos, além da própria percepção da segurança ou

do risco existentes nas transações eletrônicas, que pode ser verificada também através das

correlações moderadas apresentadas acima, influenciam o comportamento e a decisão de

compra dos internautas.

4.1.2. Análise descritiva da amostra segmentada entre os grupos de usuários compradores

e usuários não compradores

4.1.2.1. Análise comparativa geral
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4.1.2.1.1. IDADE

Com a segmentação da amostra inicial entre usuários que nunca compraram através da

Internet (usuários não compradores) e usuários que já compraram pelo menos uma vez pela

Internet (usuários compradores), verifica-se uma pequena variação na idade média dos

usuários de cada grupo; contudo, esta variação não é estatisticamente significativa (teste t;

p=O,270; p>O,05; aceita-se a hipótese de igualdade entre as médias). A idade média dos

usuários de ambos os grupos é praticamente igual à idade média de todos os usuários da

amostra, de aproximadamente 27 anos, sendo que os desvios-padrão são relativamente altos

em todos os casos.
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4.1.2.1.2. RENDA FAMILIAR MENSAL

Ao se analisar a distribuição geral da renda familiar dos usuários da amostra em faixas

salariais de tamanho variável, conforme demonstrado anteriormente, não se verifica

qualquer tendência de concentração dos usuários de Internet em grupos de maior ou de

menor poder aquisitivo. Contudo, ao se segmentar a amostra inicial entre os grupos de

usuários compradores e usuários não compradores, percebe-se claramente uma maior

tendência de concentração da renda, que pode ser também verificada graficamente.
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o grupo de usuários não compradores tem a sua distribuição de renda relativamente mais

concentrada em faixas de menor poder aquisitivo, enquanto que o grupo de usuários

compradores tem a sua distribuição de renda relativamente mais concentrada em faixas de

maior poder aquisitivo, principalmente na última faixa, que tem dimensões ilimitadas. Esta

faixa representa os usuários com renda superior a R$ 8.000,00, que seria equivalente a 44,4

salários mínimos vigentes no país (de R$ 180,00) no período de aplicação do questionário

eletrônico desta pesquisa, ou a aproximadamente US$ 3.587, considerando a cotação média

do dólar comercial americano de R$ 2,23 neste mesmo período.
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20..---------------~

NUNCA COMPROU JÁ COMPROU

Com estas informações, além do teste comparativo entre médias (teste t; p=O,OOO;p<O,05;

rejeita-se a hipótese de igualdade entre as médias), verifica-se que o nível de renda dos

usuários compradores é relativamente maior do que o nível de renda dos usuários não

compradores, o que sugere também a influência da renda na decisão de compra através da

Internet por parte dos internautas.
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o gráfico "boxplot", acima e à direita, também demonstra esta verificação da diferença do

nível de renda entre os grupos de usuários compradores (já comprou) e usuários não

compradores (nunca comprou), mensurado e distribuído em uma escala crescente de renda

familiar, através de faixas de poder aquisitivo.
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4.1.2.1.3. SEXO

Através da análise comparativa da atividade de compra através da Internet, com a amostra

segmentada pelo sexo dos usuários, conforme tabela apresentada abaixo, verifica-se que

57,6% dos usuários do sexo masculino já compraram pela Internet, contra 42,4% que não

compraram. Com relação aos usuários do sexo feminino, verifica-se que 51,9% nunca

compraram através da Internet, sendo que 48,1% já compraram pelo menos uma ou mais

vezes.

SEXO DO USUÁRIO EM RELAÇÃO À COMPRA PELA INTERNET

COMPROU?
Nunca Já comprou Total

SEXO Masculino Freqüência 836 1134 1970
% relativa SEXO 42,4% 57,6% 100,0%
% relativa COMPROU 66,7% 74,5% 71,0%
% do Total 30,1% 40,9% 71,0%

Feminino Freqüência 418 388 806
% relativa SEXO 51,9% 48,1% 100,0%
% relativa COMPROU 33,3% 25,5% 29,0%
% do Total 15,1% 14,0% 29,0%

Total Freqüência 1254 1522 2776
% relativa SEXO 45,2% 54,8% 100,0%
% relativa COMPROU 100,0% 100,0% 100,0%
% do Total 45,2% 54,8% 100,0%

Dentre os usuários já compradores, 74,5% são do sexo masculino e 25,5% são do sexo

feminino, percentual este determinado essencialmente pelas próprias características da

amostra, composta de 71,0% de internautas do sexo masculino e 29,0% de internautas do

sexo feminino. Os gráficos a seguir ilustram estas informações e sugerem um

comportamento de compra através da Internet diferenciado entre os sexos.
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Através destes gráficos verifica-se que um percentual maior de usuários do sexo masculino

já comprou através Internet, e uma parcela maior de usuários do sexo feminino nunca

comprou desta forma. É possível afirmar também estatisticamente que usuários do sexo

masculino compram mais através da Internet do que usuários do sexo feminino (teste t;

p=O,OOO; p<O,05; rejeita-se a hipótese de igualdade), dado que as médias são

significativamente diferentes nesta amostra.

4.1.2.1.4. FREQÜÊNCIA DE ACESSO À INTERNET

Segmentando-se a amostra inicial entre usuários compradores e usuários não compradores,

verifica-se que o grupo de usuários compradores possui uma freqüência maior de acesso à

Internet em relação ao grupo de usuários não compradores (teste t; p=O,OOO;p<O,05;

rejeita-se a hipótese de igualdade entre as médias). Esta constatação, associada à

verificação do tempo médio em que os usuários dos dois grupos são intemautas

(apresentada a seguir), sugere novamente que a experiência de Internet dos intemautas

influencia a sua decisão de compras eletrônicas.

Aproximadamente 91,8% dos usuários compradores acessam a Internet pelo menos uma

vez por dia, sendo que somente 77,2% dos usuários não compradores acessam a Internet

com esta mesma freqüência.
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Através de uma análise aprofundada dos gráficos apresentados acima e abaixo, verifica-se

que a maioria dos usuários compradores (52,7%) acessa a Internet mais do que 6 vezes ao

dia, o que sugere uma utilização da Internet relativamente mais intensa do que aquela

verificada entre os usuários não compradores (32,7% com a mesma freqüência). Verifica-se

ainda que o percentual de usuários compradores que não acessam diariamente à Internet é

praticamente três vezes menor (36,0%) do que o percentual de usuários não compradores

que também não acessam diariamente à Internet.

tU COMPROU? (ij
'i:;
c: _ Nunca ~ _ Já comprou<C1l
,'" C1l
O' ~
~ _ Já comprou C1l _NuncaQ.

FREQÜÊNCIA DE ACESSO À INTERNET FREQÜÊNCIA DE ACESSO À INTERNET



SEGURANÇA NA INTERNET: 4 - Resultados da Pesquisa Pág. 148

4.1.2.1.5. TEMPO QUE É USUÁRIO DE INTERNET

Com a segmentação da amostra inicial entre os grupos de usuários compradores e usuários

não compradores, verificou-se que o tempo médio que os usuários compradores são

internautas é maior que o tempo médio que os usuários não compradores acessam à

Internet. Os usuários compradores acessam a Internet em média há cerca de 3 anos e 9

meses, enquanto que os usuários não compradores são internautas em média há

aproximadamente 2 anos e 6 meses.
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Uma análise gráfica das dispersões apresentadas acima e abaixo sugere a influência da

experiência de Internet dos usuários, ou melhor, do tempo em que os indivíduos já são

internautas, na sua decisão de compra através da Internet. Acredita-se que quanto maior a
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experiência de Internet dos usuários, maior é o percentual de usuários que já são

compradores em relação ao percentual de usuários que não são compradores.
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É possível afirmar também estatisticamente que o tempo médio em que os usuários

compradores acessam a Internet é maior do tempo médio em que os usuários não

compradores acessam a Internet (teste t; p=O,ooo; p<O,05; rejeita-se a hipótese de

igualdade). Estas análises reforçam a possibilidade da experiência de Internet influenciar as

decisões de compra dos usuários, sendo necessário então uma análise aprofundada para

confirmar tal comportamento.

4.1.2.1.6. PERCEPÇÃO DA SEGURANÇA

Conforme apresentado anteriormente, verifica-se que no grupo de usuários compradores a

percepção de risco nas transações eletrônicas através da Internet é relativamente menor do

que a percepção de risco verificada no grupo de usuários que não efetuou compras através

da Internet.

Dentre os usuários não compradores, conforme demonstrado na tabela abaixo, 46,6% dos

respondentes declararam que as transações eletrônicas através da Internet são arriscadas ou

muito arriscadas, sendo que outros 37,9% declararam perceber a existência de algum risco,
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ou somente alguma segurança, nestas transações. Somente 13,0% dos usuários não

compradores declararam que tais transações eletrônicas são seguras ou bastante seguras,

evidenciando, então, a existência de outros fatores determinantes na decisão de compras

eletrônicas destes internautas..

PERCEPÇÃO DE SEGURANÇA NA INTERNET

COMPROU?
Nunca Já comprou Total

Não respondeu Freqüência 30 10 40
% relativa COMPROU 2,4% ,7% 1,4%
% do Total 1,1% ,4% 1,4%

Não existe segurança - Freqüência 207 81 288
É muito arriscado % relativa COMPROU 16,5% 5,3% 10,4%

% do Total 7,5% 2,9% 10,4%
Existe pouca segurança - Freqüência 378 197 575
É arriscado % relativa COMPROU 30,1% 12,9% 20,7%

% do Total
13,6% 7,1% 20,7%

Existe alguma segurança Freqüência 475 720 1195
Existe algum risco % relativa COMPROU 37,9% 47,3% 43,0%

% do Total 17,1% 25,9% 43,0%
Existe segurança - Freqüência 141 461 602
Existe pouco risco % relativa COMPROU 11,2% 30,3% 21,7%

% do Total 5,1% 16,6% 21,7%
E bastante seguro - Freqüência 23 53 76
Não existe risco % relativa COMPROU 1,8% 3,5% 2,7%

% do Total ,8% 1,9% 2,7%
Total Freqüência 1254 1522 2776

% relativa COMPROU 100,0% 100,0% 100,0%
% do Total 45,2% 54,8% 100,0%

Dentre os usuários compradores, 33,8% dos respondentes declararam existir pouco ou

nenhum risco nas transações eletrônicas através da Internet, sendo que outros 47,3%

declararam perceber a existência de algum risco, ou somente alguma segurança, nestas

transações. Somente 18,2% dos usuários compradores declararam que tais transações são

pouco seguras ou completamente inseguras.
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Uma observação interessante entre os usuários do grupo de compradores, é que somente

um percentual bastante reduzido destes internautas (3,5%) declarou a completa inexistência

de risco nas transações eletrônicas através da Internet. Ou seja, a grande maioria dos

usuários compradores de fato consideram a existência de risco nesta modalidade de

comércio eletrônico.
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Uma análise gráfica preliminar das dispersões apresentadas acima sugere a influência da

percepção da segurança dos usuários na sua decisão de compra através da Internet.

Estatisticamente é possível comprovar que as médias são diferentes entre os grupos de

usuários compradores e usuários não compradores (teste t; p=O,ooo; p<O,05; rejeita-se a

hipótese de igualdade).

Por outro lado, é preciso considerar também a hipótese de que a própria experiência de

compra através da Internet venha a alterar a percepção de segurança destes usuários

compradores. Em outras palavras, a percepção pode influenciar a compra e/ou a compra

pode influenciar a percepção. Infelizmente esta questão na amostra é atemporal, ou seja,

não considera as diferenças de percepção dos internautas antes e depois da sua experiência

de compra através da Internet.



SEGURANÇANA INTERNET: 4 - Resultadosda Pesquisa Pág. 152

4.1.2.1.7. EXISTÊNCIA DE PROBLEMAS

Com a segmentação da amostra inicial entre os grupos de usuários compradores e usuários

não compradores, verificou-se estatisticamente (teste t; p=O,OOO;p<O,05) que a

percentagem de usuários que já tiveram algum tipo de problema de segurança na Internet,

não necessariamente relacionado estritamente ao comércio eletrônico, é relativamente

maior entre os usuários compradores (19,5%) do que entre os usuários não compradores

(13,6%).

Esta verificação não é surpreendente, pois é de se esperar que os usuários compradores

efetuem mais transações eletrônicas na Internet do que os usuários não compradores, e que

esta maior exposição esteja associada a uma maior probabilidade de incidência de

problemas. Em outras palavras, uma parte desta diferença do percentual apresentado pode

ser explicada se considerarmos que algumas atividades de comércio, não necessariamente

eletrônico, inerentemente e eventualmente podem acarretar em problemas ou incorreções

para os compradores. Assim, os usuários não compradores estariam isentos de mais estes

fatores de problemas.
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Uma observação interessante é a diferença de percentual de usuários que não responderam

a esta questão, entre os grupos de usuários compradores (1,9%) e de usuários não

compradores (13,6%). Dentre os usuários não compradores, observa-se que o número de
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respostas afirmando a existência de problemas foi praticamente o mesmo que o número de

respostas em branco, fato este não observado entre os usuários compradores desta amostra.

Tal constatação pode eventualmente estar associada tanto à dificuldade de interpretação

desta questão por parte destes usuários quanto no seu desconhecimento dos fatores de risco

existentes no CE.
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Os gráficos acima praticamente confirmam as observações anteriores. O percentual de

usuários que pessoalmente nunca tiveram qualquer problema de segurança na Internet é

expressivamente maior do que o percentual de usuários que declararam já enfrentar tais

problemas, independentemente da suas experiências de compra através da Internet.

4.1.2.1.8. INFLUÊNCIA DO FORNECEDOR

Com relação às influências do fornecedor, constatou-se que, independentemente do grupo

de internautas analisado, a saber usuários compradores ou usuários não compradores, as

médias verificadas não foram estatisticamente diferentes entre os grupos, ou seja, as

opiniões dos grupos sobre um fornecedor desconhecido podem ser semelhantes ou

compatíveis, independentemente da experiência de compra ou mesmo do meio de

pagamento.
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Questão 5A:

(teste t; p=O,483; p>O,05; aceita-se a hipótese de igualdade)

Questão 5B:

(teste t; p=O,951; p>O,05; aceita-se a hipótese de igualdade)

4.1.2.1.9. INFLUÊNCIA DO MEIO DE PAGAMENTO

Com relação às influências do meio de pagamento, constatou-se que as médias verificadas

entre os grupos de usuários foram estatisticamente diferentes entre os usuários compradores

e usuários não compradores, ou seja, as opiniões dos grupos sobre o meio de pagamento

eletrônico podem ser diferentes, tanto em função da experiência de compra (ou vice-versa)

quanto em função do conhecimento do fornecedor. Esta constatação reforça a hipótese de

influência do meio de pagamento na decisão de compras eletrônicas dos internautas.

Questão 6A:

(teste t; p=O,OOO;p<O,05; rejeita-se a hipótese de igualdade)

Questão 6B:

(teste t; p=O,OOO;p<O,05; rejeita-se a hipótese de igualdade)

4.1.2.1.10. CLASSIFICAÇÃO DOS MEIOS DE PAGAMENTO

Com a segmentação da amostra inicial entre usuários compradores e usuários não

compradores, verifica-se que a classificação dos meios de pagamento é relativamente

diferente entre os grupos. As tabelas abaixo relacionam os meios de pagamento e ordem

decrescente de segurança percebida, entre os dois grupos de usuários desta amostra.

Solicitou-se aos respondentes do questionário eletrônico que indicassem a segurança

percebida de cada meio de pagamento, isoladamente, entre as opções "inseguro", "pouco

seguro", "razoavelmente seguro" e "muito seguro": Para comparação entre estes meios de

pagamento, na análise posterior dos dados conferiu-se um valor respectivo entre 1 a 4, a

saber:
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VALOR CLASSIFICAÇÃO DO MEIO

1 Inseguro
2 Pouco seguro
3 Razoavelmente seguro
4 Muito seguro

Dentre os usuários não compradores, constatou-se que o boleto bancário foi percebido

como o meio de pagamento mais seguro, ou seja, com maior média relativa, e que o cartão

de crédito foi considerando o menos seguro ou mais inseguro, ou seja, com menor média

relativa. Verifica-se na tabela imediatamente abaixo, entre os usuários não compradores,

que a classificação da segurança entre os meios de pagamento é semelhante à observada

anteriormente entre todos os usuários da amostra, ou seja, que os meios de pagamento com

características eletrônicas são considerandos menos seguros do.que os meios de pagamento

tradicionais.

NUNCA COMPROU

N Média Desvio Padrão
BOLETO BANCAR 10 1141 3,14 ,84
DEPÓSITO BANCÁRIO 1127 2,90 1,01
CHEQUE NOMINAL 1120 2,76 1,04
VALE POSTAL 1097 2,66 ,98
DINHEIRO ELETRÔNICO 1113 2,11 ,97
CARTAO DE CRÉDITO 1177 1,78 ,88

Dentre os usuários compradores desta amostra, constatou-se que o boleto bancário também

foi percebido como o meio de pagamento mais seguro, ou seja, com maior média relativa,

mas que o dinheiro eletrônico foi considerando o menos seguro ou mais inseguro, ou seja,

com menor média relativa.

Verifica-se na tabela imediatamente abaixo, entre os usuários compradores, que a

classificação da segurança entre os meios de pagamento é um pouco diferente à observada

anteriormente entre todos os usuários da amostra. O cartão de crédito não foi considerado o
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mais inseguro, sendo então o dinheiro eletrônico considerado o menos seguro; contudo,

mesmo neste segmento da amostra inicial os meios de pagamento com características

eletrônicas ainda são considerandos menos seguros do.que os meios de pagamento

tradicionais.

JÁ COMPROU

N Média Desvio Padrão
BOLETO BANCARIO 1450 3,39 ,74
DEPÓSITO BANCÁRIO 1412 2,89 1,03
VALE POSTAL 1368 2,85 ,95
CHEQUE NOMINAL 1405 2,68 1,04
CARTAO DE CRÉDITO 1497 2,53 ,92
DINHEIRO ELETRÔNICO 1390 2,49 ,93

É interessante observar que, apesar dos meios de pagamento com características eletrônicas

serem considerandos menos seguros do.que os meios de pagamento tradicionais, em ambos

os segmentos da amostra inicial conforme suas médias relativas, .as médias dos meios de

pagamento com características eletrônicas são relativamente maiores no grupo de usuários

compradores do que no grupo de usuários não compradores, ou seja, os meios de

pagamento com características eletrônicas foram considerados ainda menos seguros pelos

usuários não compradores do que pelos usuários compradores.

Comparando-se estatisticamente (teste t) as médias dos meIOS de pagamento entre os

grupos de usuários compradores e usuários não compradores, conclui-se que a percepção da

segurança pode ser considerada diferente para:

Boleto Bancário:

(p=O,OOO;p<O,05; rejeita-se a hipótese de igualdade)

Vale Postal:

(p=O,OOO;p<O,05; rejeita-se a hipótese de igualdade)
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Dinheiro Eletrônico:

(p=O,OOO;p<O,05; rejeita-se a hipótese de igualdade)

Cartão de Crédito:

(p=O,OOO;p<O,05; rejeita-se a hipótese de igualdade)

E não pode ser considerada diferente, ou seja, os usuários de ambos os grupos têm em

média a mesma percepção, independentemente da experiência de compra através da

Internet, para:

Depósito Bancário

(p=O,333; p>O,05; aceita-se a hipótese de igualdade)

Cheque Nominal

(p=O,698; p>O,05; aceita-se a hipótese de igualdade)

Dentre os usuários que nunca compraram pela Internet, sobre os meios de pagamento,

verifica-se:

MAIS SEGURO

BOLETO BANCÁRIO

Muito

MENOS SEGURO

CARTÃO DE CRÉDITO
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Dentre os usuários que já efetuaram compras através da Internet, sobre os meios de

pagamento, verifica-se:

MAIS SEGURO

BOLETO BANCÁRIO

Muito

MENOS SEGURO

DINHEIRO ELETRÔNICO

4.1.2.2. Análise específica do segmento de usuários compradores

Com relação especificamente aos usuários compradores, ou seja, que já fizeram compras

através da Internet, cujo perfil geral tem sido descrito comparativamente nas páginas

anteriores, complementa-se as seguintes características:

4.1.2.2.1. FREQÜÊNCIA DE COMPRA

Considerando somente este segmento da amostra, verifica-se que a freqüência de compras

através da Internet nos últimos 12 meses foi em média de 5,29 vezes, com praticamente a

metade da amostra (49,3%) tendo comprado até 3 vezes. Cerca de 77,0% dos usuários

compradores fizeram no máximo 6 compras, e aproximadamente 93,2% dos usuários

compradores fizeram no máximo 12 compras através da Internet neste período.
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QUANTAS VEZES COMPROU

Freqüência Percentual Percentual
Observada Relativo Acumulado

1 279 18,3 18,3
2 273 17,9 36,3
3 198 13,0 49,3
4 138 9,1 58,3
5 195 12,8 71,2
6 89 5,8 77,0
7 23 1,5 78,5
8 48 3,2 81,7
9 12 ,8 82,5
10 131 8,6 91,1
11 2 ,1 91,2
12 31 2,0 93,2
13 a20 73 4,8 98,0
21 a30 22 1,5 99,5
31 a 50 8 ,5 100,0
Total 1522 100,0

o desvio-padrão desta média de compras é relativamente alto (5,58 vezes), inclusive maior

que a própria média, em função da alta freqüência de compras de uma pequena parcela de

usuários desta amostra. A mediana desta amostra é de somente 4 compras neste período. Os

gráficos abaixo demonstram uma dispersão com assimetria positiva, ou seja, com a curva

inclinada para as freqüências menores de acesso à Internet.
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4.1.2.2.2. CONTEÚDO DA COMPRA

Dentre os produtos e serviços mais adquiridos através da Internet nos últimos 12 meses,

destacam-se com maior freqüência principalmente aqueles cujos valores unitários são

relativamente mais reduzidos, tais como CDs, livros, vídeos, revistas, artigos, entre outros.

A tabela abaixo relaciona as freqüências e os percentuais relativos para cada produto e

serviço discriminado no questionário eletrônico:

PRODUTOS E SERViÇOS MAIS ADQUIRIDOS

Freqüência Percentual
CDs e vídeos 941 61,8%
Livros, revistas e artigos 866 56,9%
Software 382 25,1%
OUTROS 330 21,7%
Eletro-eletrônicos 326 21,4%
Hardware 223 14,7%
Jogos 205 13,5%
Flores 158 10,4%
Vestuário 134 8,8%
Alimentação 125 8,2%
Férias / viagens 106 7,0%
Opções de investimento 68 4,5%
Total de usuários compradores 1522 100%

Os percentuais de compra destes produtos e serviços condizem com a maioria das pesquisas

existentes sobre o comércio eletrônico no Brasil. No entanto, é importante ressaltar que um

percentual relativamente alto de usuários compradores (cerca de 21,7%) declarou ter

adquirido outros produtos e/ou serviços diferentes daqueles relacionados no questionário da

pesquisa, tendo a categoria "outros produtos ou serviços" a quarta maior freqüência

declarada entre tais usuários da amostra.



SEGURANÇA NA INTERNET: 4 - Resultados da Pesquisa Pág. 161

4.1.2.2.3. LOCAL DA COMPRA

Dentre as páginas de Internet, também conhecidas como sites Internet, com maior

freqüência de compra pelos usuários deste segmento da amostra, destacam-se

principalmente os "sites nacionais", declarados por 73,0% dos usuários compradores,

seguidos pelos "sites nacionais e internacionais" com 16,2%, e então pelos "sites

internacionais" com 4,7% dos usuários compradores.

EM QUE SITES MAIS COMPROU?

Não respondeu

4,5%

Não sei

1,6%

Nacionais
Ambos

16,2%
73,0%

Internacionais

4,7%

Isto não significa que 73,0% dos usuários compradores da amostra compram em sites

nacionais, mas somente que 73,0% dos usuários compradores da amostra declararam ter

comprado preponderantemente mais em sites nacionais do que em outros sites, como por

exemplo os sites internacionais ou em ambos os sites com a mesma freqüência.

4.1.2.2.4. VALOR DA COMPRA

O valor médio de gasto por compra, declarado pelos usuários da amostra que realizaram

compras através da Internet nos últimos 12 meses, foi de R$ 113,66 por evento, com

desvio-padrão de R$ 188,10. Ainda, a mediana desta variável foi de R$ 50,00, ou seja, 50%

dos usuários compradores gastaram em média até este valor por compra.
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Com estes dados e através de uma análise gráfica das dispersões abaixo apresentadas,

verifica-se que uma parcela reduzida de usuários efetuou gastos médios relativamente

elevados por compra, de tal sorte que a mediana foi bastante inferior à média observada, e o

desvio-padrão relativamente maior que esta média. O maior gasto médio declarado foi de

R$ 3.000,00.

MÉDIA DE GASTOS TOTAL DE GASTOS

(por compra) (últimos 12 meses)

~ --IStd. De. = tSS,tO

Mean:: 114

••••""---.~~_~~...........,..JN= 1522,00

~ --IStd. De. = 1008,67

Mean =565

••••""---.~~~~~..,........JN= 1522,00
o 400 800 1200 1600 2000 2400 2800
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O valor total de gastos com compras realizadas através da Internet nos últimos 12 meses,

declarado pelos usuários compradores, foi em média de R$ 564,56, com desvio-padrão

relativamente elevado de R$ 1.008,67. A mediana desta variável foi de somente R$ 240,00.

Semelhantemente à distribuição verificada com a média de gastos por compra, também o

total de gastos com compras realizadas através da Internet nos últimos 12 meses apresenta

uma distribuição com assimetria positiva, com a incidência de um pequeno percentual de

usuários cujos valores totais de suas comprar foram relativamente elevados. O maior valor

total declarado foi de R$ 15.000,00.

I.
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4.2. Análise de Correspondência

Com o objetivo de se comparar o comportamento de compra dos usuários, mais

precisamente a freqüência de utilização dos meios de pagamento nas atividades de

comércio eletrônico, com a percepção de segurança dos usuários relacionada a estes

mesmos meios de pagamento, realizou-se algumas análises de correspondência entre estas

variáveis e seus atributos, conforme apresentado a seguir.

Dado que tais variáveis são discretas e que estas assumem poucos valores referenciais, ou

seja, não são variáveis contínuas cujas dimensões sejam intrinsecamente relevantes, toma-

se dispensável a apresentação das respectivas curvas de regressão e escalas nos gráficos

abaixo. Por conveniência, abreviou-se e aglutinou-se em siglas as denominações dos meios

de pagamento nos gráficos de correspondência, conforme legenda abaixo:

SIGLA
Cartão de crédito
Boleto bancário
Depósito bancário
Dinheiro Eletrônico
Cheque nominal
Outro meio de pagamento

MEIO DE PAGAMENTO
CARTÃO
BOLETO
DEPBANC
DINELE
CHEQUE
OUTROS

Estes gráficos devem ser analisados principalmente através da comparação das distâncias

relativas existentes entre os meios de pagamento e as freqüências de utilização destes meios

no comércio eletrônico, ou então, entre os meios de pagamento e as percepções de

segurança relativas a estes mesmos meios de pagamento. Com o estabelecimento da

dimensionalidade na normalização simétrica, onde todas as variáveis e atributos têm a

mesma importância relativa, é possível identificar a associação existente entre as variáveis

analisadas através da proximidade ou distanciamento existente entre elas.
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Normalização Simétrica
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Entre usuários compradores, verifica-se que o meio de pagamento geralmente utilizado nas

compras através da Internet é o "cartão de crédito", e que os meios de pagamento "boleto

bancário" e "depósito bancário" estão mais associados à freqüência "algumas vezes" de

utilização no comércio eletrônico. Ou seja, a distância relativa entre "cartão de crédito" e

"geralmente" é bastante inferior às distâncias existentes entre "cartão de crédito" e

"algumas vezes", ou entre "cartão de crédito" e "nunca", conforme assinalado no próprio

gráfico.

Os meIOS de pagamento mais relacionais à freqüência "nunca" de utilização foram o

"dinheiro eletrônico", "cheque nominal", "vale postal" e "outros meios de pagamento".
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Cabe ressaltar que a proximidade entre estes meios de pagamento e a freqüência "nunca" de

utilização é bastante evidente, ou seja, estes meios de pagamento estão muito pouco

associados às demais freqüências de utilização. De fato, poucos usuários utilizaram estes

meios de pagamento em suas compras eletrônicas através da Internet.

Por outro lado, entre todos os usuários da amostra, sejam estes compradores ou não

compradores, verifica-se que o meio de pagamento "cartão de crédito" está bastante

associado à percepção "inseguro", praticamente sobrepondo-se no gráfico abaixo

apresentado, estando relativamente mais distante de todas as demais classificações de

segurança percebida.
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Em outras palavras, o meio de pagamento "cartão de crédito" foi classificado claramente

como "inseguro" pelos usuários da amostra, o que é um fato bastante surpreendente, uma

vez que este mesmo meio de pagamento foi também o mais utilizado, ou melhor,

"geralmente" utilizado como forma de pagamento nas compras através da Internet.

Verifica-se então, através desta comparação entre os gráficos apresentados, que a percepção

de segurança dos usuários da amostra, relacionada aos meios de pagamento, não explica e

nem dimensiona a utilização destes meios nas atividades de comércio eletrônico.

Ainda, através do gráfico acima, verifica-se que o meio de pagamento "dinheiro eletrônico"

caracteriza-se mais como "pouco seguro", e que os meios de pagamento "cheque nominal"

e "depósito bancário" estão mais associados à classificação "razoavelmente seguro". Por

fim, o meio de pagamento "boleto bancário" corresponde mais à percepção de segurança

"muito seguro", estando relativamente mais distante de todas as demais classificações de

segurança.

Considerando a possibilidade da percepção da segurança relativa aos meios de pagamento

ser diferente entre os grupos de usuários compradores e usuários não compradores,

realizou-se mais uma análise de correspondência entre os meios de pagamento e as

classificações de segurança, especificamente para o grupo de usuários compradores.

As curvas de regressão apresentadas no gráfico a seguir não influenciam diretamente o

modelo estatístico da correspondência, mas facilitam neste caso a análise gráfica das

distâncias relativas entre as variáveis.

Através do gráfico a seguir, verifica-se que o meio de pagamento "cartão de crédito" não

corresponde mais exclusivamente à percepção "inseguro", conforme verificado

anteriormente para toda a amostra, mas está associado tanto à percepção "inseguro" quanto

à percepção "razoavelmente seguro".
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Tal verificação sugere que ambas as percepções da segurança estejam associadas a este

meio de pagamento neste segmento da amostra, ou seja, que uma parcela considerável dos

usuários compradores classificou este meio de pagamento "cartão de crédito" como

"razoavelmente seguro", e que outra parcela considerável de usuários compradores

classificou o mesmo meio de pagamento como "inseguro".

Normalização Simétrica
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Contudo, não se pode afirmar que em geral os usuários compradores, mesmo considerando

o meio de pagamento "cartão de crédito" como "razoavelmente seguro" ou "inseguro",

utilizaram essencialmente este meio de pagamento nas suas compras eletrônicas através da

Internet, uma vez que, conforme apresentando anteriormente, os meios de pagamento
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"boleto bancário" e "depósito bancário" estão associados à freqüência de compra "algumas

vezes".

Ainda nesta análise de correspondência, a proximidade relativa entre as percepções da

segurança "inseguro" e "pouco seguro" revelam que tais atributos têm significados

semelhantes para os usuários deste segmento da amostra, ou seja, para tais usuários não

existiriam grandes diferenças de percepção entre um ambiente "inseguro" e um ambiente

"pouco seguro" na Internet.
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4.3. Análise pelo Modelo de Equações Estruturais

A modelagem de equações estruturais é uma extensão da análise de regressão múltipla e da

análise fatorial. Ela tem o mesmo objetivo que a regressão, mas as variáveis utilizadas

podem ser correlacionadas entre si e, portanto, a regressão não se aplica nesse caso.

Segundo HAIR et al. (1998), a modelagem de equações estruturais permite avaliar a

procedência estatística, a magnitude e a direção de diversos caminhos causais de modelos,

com a vantagem da utilização de dados de levantamentos apenas descritivos. Com esta

técnica, é possível identificar o desempenho global do modelo testado, a confiabilidade de

cada variável latente e o poder de explicação dos construtos independentes sobre os

dependentes.

Ainda segundo HAIR et alii (1998), a modelagem de equações estruturais desdobra-se em

duas partes: o modelo de mensuração e o modelo estrutural. O modelo de mensuração

específica como as variáveis latentes são medidas em função de variáveis mensuradas,

também denominadas variáveis observadas. O modelo estrutural determina as relações

causais entre as variáveis latentes e descreve os efeitos causais e a quantidade de variância

não-explicada.

A modelagem de equações estruturais foi utilizada, então, como base para criar um modelo

visando mensurar o impacto das percepções da segurança ou de risco dos usuários,

conscientes ou inconscientes, sobre a sua intenção de compra através da Internet. Num

segundo momento, também sobre a abrangência desta compra, mensurada através da

freqüência de compra, da média de gastos e do total de gastos no comércio eletrônico.

Como causa, foi criada a variável latente RISCO, tendo como variáveis mensuradas ou

determinantes: EXPERIE, PENSA, PESSOAL, QUEST5A, QUEST5B, QUEST6A e

QUEST6B. Como efeitos neste modelo, são analisadas separadamente as variáveis

COMPRA, VEZESCOM, MEDGAST e TOTGAST. O quadro a seguir explica o

significado ou o enunciado de cada variável no questionário desta pesquisa.
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VARIÁVEL SIGNIFICADO / ENUNCIADO

EXPERIE Experiência de Internet, determinada pela multiplicação das
variáveis: (FREQ x (1+TEMPO))

FREQ Freqüência de acesso à Internet

TEMPO Há quanto tempo é usuário e/ou tem acesso à Internet

PENSA Percepção consciente e declarada da existência de segurança ou
risco em transações eletrônicas através da Internet

PESSOAL Se pessoalmente o usuário já teve algum problema relacionado
à segurança na Internet

QUEST5A Influências de um fornecedor desconhecido e de um meio de
pagamento tradicional (não eletrônico) na intenção de compra

QUEST5B Influências de um fornecedor desconhecido e de um meio de
pagamento essencialmente eletrônico na intenção de compra

QUEST6A Influências de um fornecedor conhecido e de um meio de
pagamento tradicional (não eletrônico) na intenção de compra

QUEST6B
Influências de um fornecedor conhecido e de um meio de
pagamento essencialmente eletrônico na intenção de compra

COMPRA Se já comprou produtos e/ou serviços através da Internet

VEZESCOM
Com qual freqüência (quantas vezes) comprou através da
Internet nos últimos 12 meses

MEDGAST
Média de gastos por compra realizada através da Internet nos
últimos 12 meses

TOTGAST
Total de gastos em compras realizadas através da Internet nos
últimos 12 meses

RISCO
Percepção consciente e possivelmente inconsciente da
existência de segurança ou riscos

Por conseguinte, o objetivo principal desta pesquisa resultou nos seguintes

questionamentos: a) Qual o grau de ajustamento global do modelo? b) Há uma relação

significante tendo a variável latente RISCO como causa e a variável observada COMPRA

corno efeito? c) Alternativamente e isoladamente, existem relações significantes tendo as

variáveis observadas VEZESCOM, MEDGAST e TOTGAST como efeitos neste modelo

de equações estruturais ?
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A figura a seguir representa alguns possíveis inter-relacionamentos entre as variáveis

analisadas, de modo que tomariam pouco viável ou mesmo inviável uma abordagem

analítica através do modelo de regressão múltipla.

Inter-relacionamento
entre as variáveis

analisadas

Figura 4 - Inter-relacionamento entre as variáveis analisadas

Estabeleceu-se então um novo diagrama de causa e efeito específico para o modelo de

equações estruturais, conforme apresentado na figura a seguir. Para funcionamento deste

modelo, criou-se uma nova variável latente, ou seja, não observada diretamente no

questionário eletrônico desta pesquisa, denominada RISCO. Esta variável representa a

percepção da existência (ou inexistência) de risco nas compras eletrônicas realizadas

através da Internet.
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Modelo de Equações Estruturais

(vetiévet íeiente)

Figura 5 - Modelo de Equações Estruturais

4.3.1. Risco explicando decisão de compra

(variáveis observadas)

Se comprou pela Internet,
freqüência de compras, média

de gastos e total de gastos
nos últimos 12 meses

As medidas de ajustamento global do modelo foram estatisticamente significativas e

conclusivas. Considerando que esta verificação resultou em um modelo com 20 graus de

liberdade (DF = 20), e que a estatística qui-quadrado apresentou um valor expressivamente

alto, equivalente a X2= 22.135,954, concluiu-se que a medida de ajustamento parcimonioso,

expressa pelo qui-quadrado normatizado (X2/DF), situou-se acima do limite inferior de 1,0,

ou seja, pelo menos uma das variáveis observadas é significante e influencia a variável

latente analisada.
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o nível relativamente alto do ajustamento global deste modelo permite prosseguir na

análise do ajustamento dos aspectos de mensuração. As estimativas padronizadas dos

parâmetros do modelo estão apresentadas no gráfico abaixo, sendo que a variável PENSA

teve a sua carga fixada com o objetivo de se evitar que o modelo se tomasse não-

identificado. Num estudo paralelo para controle, fixou-se a carga da variável EXPERIE,

sendo que os resultados foram idênticos.

[ 1.113

0.455 0.191 ]

[177.281

[ 0.662

[ 0.165

[ 0.704

[ 1.459

[ 0.676

Estão representados no gráfico acima os erros estimados de cada questão (em parênteses ao

lado de cada variável), as cargas estimadas do parâmetro em relação a cada questão

(valores em negrito dentro das setas), e a carga estimada do parâmetro entre a variável

latente RISCO (causa) e a variável observada COMPRA (efeito).
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Os resultados da parte de mensuração do modelo aparecem na tabela a seguir. A estatística

de regressão do modelo de equações estruturais foi significante. Todas as variáveis

mensuradas, exceto PESSOAL e QUEST5A, possuem cargas significantes (diferentes de

zero) em relação à variável latente RISCO (ver terceira coluna da tabela - Carga estimada

do parâmetro).

Isso comprova a existência de uma relação linear significante entre as variáveis de causa e

efeito neste modelo e seus conjuntos de variáveis mensuradas. Contudo, dado o índice de

significância de 5%, verificou-se estatisticamente que as variáveis PESSOAL e QUEST5A

não tiveram impacto significativo na variável latente RISCO, em função da sua estatística:

ICRI < 1,96.

Construto Variável Carga estimada Erro-
Correlação

latente mensurada do parâmetro padrão
c.R. múltipla ao

quadrado

EXPERIE 0.291 0.868 9.984 0.085

PENSA 0.498 * * 0.248

PESSOAL -0.029 0.023 -1.084 0.001

RISCO QUEST6A 0.177 0.063 6.446 0.031

QUEST5A 0.040 0.069 1.505 0.002

QUEST6B 0.788 0.141 15.922 0.620

QUEST5B 0.512 0.072 14.946 0.262

COMPRA 0.455 0.034 13.899 0.207

* O erro-padrão e o C.R. (razão crítica) da variável PENSA não foram calculados, pois a sua carga foi fixada
em 1 para o modelo tornar-se identificável e para que os parâmetros fossem estimados.

Analisando-se a parte estrutural do modelo, isto é, a relação de interdependência entre as

variáveis de causa e efeito, observa-se que é significante o vínculo causal entre as variáveis

RISCO e COMPRA, com a carga estimada do parâmetro no valor de 0,455. Portanto, a

resposta para a segunda questão formulada (Há uma relação significante tendo a variável

latente RISCO como causa e a variável observada COMPRA como efeito?) é afirmativa.
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Pode-se afirmar, então, que RISCO exerce um impacto considerável sobre a COMPRA,

ainda que o valor de 0,455 como carga estimada do parâmetro seja considerado apenas

moderado. Um valor alto seria próximo de 1,0.

Em outras palavras, a variável RISCO explica sozinha aproximadamente 21% (estimativa

do parâmetro ao quadrado) do comportamento da variável COMPRA. Além disso, o valor

do erro estimado da questão EXPERIE é alto, o que restringiria a confiabilidade dos

resultados obtidos caso esta variável fosse relativamente mais relevante no modelo

analisado.

É importante ressaltar que as questões mais relevantes na construção da variável latente

RISCO, que por sua vez explica moderadamente a variável observada COMPRA, foram as

questões QUEST6B, QUEST5B, PENSA e EXPERIE, cujas estimativas padronizadas

dos parâmetros do modelo foram respectivamente: 0,788, 0,512, 0,498 e 0,291. Em

outras palavras, verifica-se que as influências do meio de pagamento (percepção não

declarada e/ou inconsciente de risco principalmente quando o meio de pagamento é

essencialmente eletrônico) e a percepção declarada da existência de segurança ou risco na

Internet explicam em maior grau o risco total expresso no modelo, e que em menor grau

também a experiência de Internet dos usuários pode explicar uma parcela menor do risco

total do modelo.

Além da realização de análises paralelas para controle e validação dos resultados obtidos,

conforme comentado anteriormente com a fixação de cargas para garantir a

identificabilidade do modelo, foram realizados outros estudos para verificar as alterações

neste modelo caso a sua variável de efeito fosse substituída. Isto porque o objetivo geral

desta pesquisa é verificar as influências da percepção de segurança ou risco dos internautas

na sua decisão de compra (COMPRA) e na abrangência ou mesmo restrição destas compras

eletrônicas (VEZESCOM, MEDGAST e TOTGAST).
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No total foram realizados oito estudos pelo modelo de equações estruturais, sendo dois

estudos para cada variável de efeito do modelo, diferenciando-se em função da variável

cuja carga foi fixada (PENSA ou EXPERIE). No entanto, não se verificou alterações

relevantes nos resultados obtidos com a alternação da variável cuja carga foi fixada, e

também não se verificou alterações nos respectivos ajustamentos globais do modelo, em

cada uma destas analises. Assim, por conveniência, foram apresentados neste trabalho

somente os estudos realizados com a carga fixada na variável PENSA.

A seguir, apresenta-se um resumo sucinto das demais análises realizadas pelo modelo de

equações estruturais, tendo como causa a variável latente RISCO e como efeito as variáveis

VEZESCOM, MEDGAST e TOTGAST. Em todas estas análises, dado o índice de

significância de 5%, verificou-se estatisticamente que as variáveis observadas PESSOAL e

QUEST5A não tiveram impacto significativo na variável latente RISCO. Também em

todas as análises, a questão EXPERIE apresentou um erro estimado relativamente alto,

apesar de não estar padronizado para comparação com os erros estimados das demais

variáveis.

4.3.2. Risco explicando freqüência de compra

Substituindo-se a variável de efeito COMPRA pela variável VEZESCOM, ou seja,

freqüência de compras eletrônicas realizadas através da Internet, verifica-se que os

resultados do modelo não sofrem grandes variações, e que a relação causal entre as

variáveis RISCO e VEZESCOM é significante.

Nesta análise, a carga estimada do parâmetro do modelo passa a ser de 0,409, que é

considerada moderada, sendo o erro estimado (variância absoluta) da variável de efeito

VEZESCOM relativamente baixo. O valor do erro estimado da questão EXPERIE e alto, o

que restringiria a confiabilidade dos resultados obtidos caso esta variável fosse

relativamente mais relevante no modelo analisado.



SEGURANÇA NA INTERNET: 4 - Resultados da Pesquisa Pág.l77

Em outras palavras, a variável latente RISCO explica uma parcela considerável do

comportamento da questão VEZESCOM, o que sugere também a existência de outros

fatores relevantes na explicação do desempenho desta variável. Mais especificamente, o

risco percebido pelos internautas influencia e explica uma parcela considerável da

freqüência de compras eletrônicas realizadas através da Internet,

As estimativas padronizadas dos parâmetros do modelo estão apresentadas no gráfico

abaixo:

[178.951 EXPERIE

~ 0.276
[O.679J.~

0.479

QUEST6A

[ 0.165 ~I,.,==P=ES=S=O=A=L= •••

[0692 ~ '----_ ......•
0.409 VEZESCOM 23.592 J
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J l--===-.J 0.524

[ 1.125 QUEST5B
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4.3.3. Risco explicando média de gastos:

Substituindo-se então a variável de efeito COMPRA pela variável MEDGAST, ou seja,

média de gastos nas compras eletrônicas realizadas através da Internet, verifica-se que os

resultados do modelo sofrem variações consideráveis, e que a relação causal entre as

variáveis RISCO e MEDGAST é significante, porém fraca.

As estimativas padronizadas dos parâmetros do modelo estão apresentadas no gráfico a

seguir:
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Nesta análise, a carga estimada do parâmetro do modelo passa a ser de 0,173, que é

considerada baixa. Em outras palavras, apesar das estimativas do modelo serem
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significantes, a variável latente RISCO explica relativamente pouco do comportamento da

variável MEDGAST, sugerindo a existência de outros fatores mais relevantes para explicar

o desempenho desta variável, seja restritivo ou expansivo. Como exemplos, as variáveis

RENDA ou IDADE, não introduzidas neste modelo, poderiam ser mais relevantes que o

próprio construto RISCO.

Os valores dos erros estimados (variâncias absolutas) das questões EXPERIE e MEDGAST

(variável efeito) são altos, o que restringe a confiabilidade dos resultados obtidos neste

modelo analisado, apesar destes valores não serem padronizados permitindo assim a

comparação entre as variáveis observadas e apesar da variável MEDGAST ser aberta e

contínua.

4.3.4. Risco explicando total de gastos:

Substituindo-se então a variável de efeito COMPRA pela variável observada TOTGAST,

ou seja, total de gastos nas compras eletrônicas realizadas através da Internet, verifica-se

que os resultados do modelo também sofrem variações consideráveis, e que a relação causal

entre as variáveis RISCO e TOTGAST é significante, porém considerada entre moderada e

fraca.

Nesta análise, a carga estimada do parâmetro do modelo passa a ser de 0,270, que é

considerada moderada ou baixa. Em outras palavras, apesar das estimativas do modelo

serem significantes, a variável RISCO explica relativamente pouco do comportamento da

variável TOTGAST, sugerindo a existência de outros fatores mais relevantes para explicar

o desempenho desta variável, seja restritivo ou expansivo.

As estimativas padronizadas dos parâmetros do modelo estão apresentadas no gráfico a

seguir:
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Os valores dos erros estimados (variâncias absolutas) das questões EXPERIE e

principalmente TOTGAST (variável efeito) são muito altos, o que restringe a

confiabilidade dos resultados obtidos neste modelo analisado, apesar destes valores não

serem padronizados permitindo assim a comparação entre as variáveis observadas e apesar

da variável MEDGAST ser aberta e contínua.
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5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Surpreendentemente, o perfil geral dos internautas respondentes desta pesquisa e o seu

comportamento de compra correspondem em muitos aspectos ao perfil do internauta

brasileiro, apresentado tanto no relatório "Global Online Retailing" (2001) da consultoria

Ernest & Young e no trabalho de AUGUSTINIS e OLIVEIRA (2001), quanto nas quatro

primeiras edições do boletim trimestral "Web Shoppers" (2000 e 2001), realizado pelo

instituto IBOPE e-Survey com informações dos serviços NielsenlNetRatings e e-bit.

Em geral, o internauta desta pesquisa - também denominada Pesquisa PSIU! (Pesquisa

sobre Segurança na Internet e percepção dos Usuários), pode ser caracterizado como um

adulto jovem, com idade entre 18 e 37 anos, do sexo masculino, com renda familiar mensal

superior a 10 salários mínimos, que acessa a Internet há mais de 3 anos, e pelo menos 2

vezes por dia. Este perfil acima descrito condiz com muitas demo grafias e dados históricos

existentes sobre a Internet e os usuários brasileiros, e tem evoluído sensivelmente nos

últimos anos.

Analisando-se as quatro primeiras edições do boletim trimestral "Web Shoppers" (2000 e

2001) realizado pelo instituto IBOPE e-Survey com informações dos serviços e-bit e

NielsenlNetRatings, verifica-se que a proporção de mulheres tem aumentado a cada

trimestre, assim como a idade média dos internautas de ambos os sexos. Por outro lado, a

renda média dos internautas tem decrescido, o que sugere que novos usuários, de classes

econômicas inferiores, também estão tendo acesso à Internet. Além disso, a experiência e a

freqüência de acesso à Internet tem aumentado significativamente com o passar dos anos,

mesmo com a inclusão de novos internautas.

Cerca de 54,8% dos internautas respondentes da Pesquisa PSIU! já fizeram compras

remotas através da Internet. A freqüência de compras eletrônicas destes usuários

compradores foi de 5,3 vezes nos últimos 12 meses, e o gasto médio por compra ficou em

tomo de R$ 113,66. Estes dados se assemelham muito aos resultados divulgados no
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relatório "Global Online Retailing" (2001), no qual se verificou que 55% dos internautas

efetuaram pelo menos uma compra eletrônica através da Internet nos últimos 12 meses,

sendo que gastaram aproximadamente US$ 54,70 por compra (equivalente a R$ 122,00 no

período de realização da Pesquisa PSIU!). Ainda, na 3a edição do boletim "Web Shoppers"

(2001), constatou-se que o gasto médio com compras online de presentes para o Dia dos

Namorados neste ano foi de aproximadamente R$ 124,00.

Dentre OS produtos e serviços mais adquiridos eletronicamente neste período, destaca-se

com maior freqüência CDs, livros, vídeos, revistas e artigos, e com freqüência moderada

também softwares, eletro-eletrônicos, hardwares e jogos. Estes resultados condizem com a

maioria das pesquisas realizadas com usuários brasileiros sobre compras eletrônicas.

Os locais de compra preferidos pela grande maioria dos internautas foram os sites nacionais

(73,0%), seguidos pelos sites nacionais e sites internacionais (ambos) em igual proporção

(16,2%). Infere-se então que mais de 80% das compras online foram realizadas em sites

nacionais, possivelmente em função do idioma. "The issue of language is important to

Brazilian consumers, who have indicated that they prefer to access sites in Portuguese.

English may be the common language of the Web, but it doesn't play in BrazU90" (ERNEST

& YOUNG, 2001, pág. 70). Segundo o relatório "Global Online Retailing" (2001), dentre

os sites de CE favoritos para compras OS 3 primeiros são brasileiros, seguidos então pela

Amazon.com na quarta posição. Ainda, na 4a edição do boletim "Web Shoppers" (2001),

verifica-se que os 15 sites de CE mais visitados são brasileiros, seguidos somente então

pela empresa Amazon.com.

Constatou-se nesta pesquisa que a renda familiar dos usuários compradores foi

relativamente maior do que a renda familiar dos usuários não compradores, sugerindo então

que o perfil econômico do internauta influencia a sua decisão ou o seu comportamento de

compra através da Internet. Verificou-se também uma maior experiência de Internet entre

90 A questão do idioma é importante para os consumidores brasileiros, os quais indicaram que preferem acessar sites em
português. Inglês pode ser o idioma comum da Web, mas isto não é bem assim no Brasil.
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os usuários compradores, com maior freqüência e tempo de acesso à Internet (em média 3

anos e 9 meses), em relação aos usuários não compradores, com menor freqüência e tempo

de acesso à Internet (em média 2 anos e 6 meses). Esta observação condiz com a pesquisa

realizada por MIY AZAKI e FERNANDEZ (2001), na qual a experiência de Internet dos

internautas influenciava significativamente a sua decisão de compras eletrônicas.

Sobre a percepção da segurança declarada pelos usuários, ou melhor, sobre a percepção da

existência ou não de risco nas transações eletrônicas através da Internet, verificou-se que os

usuários compradores percebem relativamente mais segurança ou menos risco do que os

usuários não compradores. Por outro lado, constatou-se que os usuários compradores

sofreram efetivamente mais problemas relacionados à segurança (ou sua falta) na Internet

do que os usuários não compradores. Esta contradição pode ser explicada pelo fato de que a

própria realização de compras eletrônicas predispôs estes usuários compradores a mais

situações de risco, dificuldades ou problemas, que não existiram para os usuários não

compradores.

Dado que estes casos de problemas relacionados com a segurança na Internet foram

proporcionalmente reduzidos, mas não desprezíveis, verificou-se que a provável percepção

de insegurança ou risco derivada das experiências negativas destes usuários não alterou

significantemente a percepção de segurança geral do grupo de usuários compradores. No

entanto, a constatação da existência de problemas com uma parcela razoável de usuários

não explica, sozinha, o percentual de internautas não compradores (45,2%), mas pode

sugerir a sua influência, uma vez que muitos usuários podem deixar de comprar ou de

tentar comprar eletronicamente, ou mesmo podem restringir as suas compras, por conhecer

ou vivenciar casos relativamente freqüentes de insucesso, ou melhor, de problemas nas

compras ou transações eletrônicas efetuadas pela Internet.

Em geral, 1 em cada 6 internautas respondentes desta pesquisa teve problemas na Internet,

sendo que esta proporção foi ainda maior entre os usuários compradores: praticamente 1 em

cada 5 usuários compradores declarou que enfrentou problemas na Internet, possivelmente
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por estes usuários compradores estarem mais predispostos a situações de risco, ou mesmo

por terem maior experiência e vivência de Internet.

Tanto os usuários compradores quanto os usuários não compradores percebem mais riscos

na utilização de meios de pagamento eletrônicos do que na utilização de meios de

pagamento tradicionais (não eletrônicos). Contudo, os usuários não compradores

manifestaram ainda mais preocupação na utilização destes meios de pagamento eletrônicos,

em especial na utilização de cartões de crédito, do que os usuários compradores.

Isto ocorre, possivelmente, pelo fato de que estes usuários compradores já terem alguma

experiência de utilização deste meio de pagamento eletrônico nas suas compras eletrônicas

através da Internet. Esta explicação se toma ainda mais plausível com constatação de que,

entre os usuários compradores, o meio de pagamento classificado como mais inseguro não

foi o cartão de crédito, e sim o dinheiro eletrônico, meio de pagamento este que raramente

foi utilizado por tais internautas em suas compras eletrônicas.

Em sua grande maioria (74,2%) os internautas respondentes da Pesquisa PSnJ! reconhecem

a existência de algum risco a até mesmo muito risco (equivalente à inexistência de

segurança) nas transações eletrônicas através da Internet. Comparando-se esta observação

com a percentagem de usuários que nunca comprou pela Internet (45,2%), infere-se que um

número significativo de usuários (pelo menos 29% da amostra) de fato comprou através da

Internet, mesmo havendo considerado a existência de riscos nestas transações eletrônicas.

Por outro lado, comparando-se o percentual de usuários que declararam a completa

inexistência ou a existência de pouca segurança no comércio eletrônico (31,1 %) com o

percentual de não compradores (45,2%), percebe-se que uma parcela significativa destes

usuários não compradores (pelo menos 31,2%, equivalente a pelo menos 14,1% de toda a

amostra) respondeu que existe desde alguma até muita segurança nestas transações

eletrônicas. Infere-se então que a decisão de compra destes usuários não compradores pode

ser influenciada por outros fatores além de exclusivamente a sua percepção de segurança.



SEGURANÇA NA INTERNET: 5 - Discussão dos Resultados Pág. 185

Constatou-se ainda que poucos internautas (2,7%) declararam a inexistência de risco, ou

melhor, a existência de um ambiente bastante seguro e confiável para o comércio eletrônico

através da Internet. Verifica-se assim que a grande maioria dos usuários compradores (pelo

menos 95% dos usuários compradores) efetuou compras através da Internet sem considerar

estas transações eletrônicas bastante seguras ou confiáveis; de fato, decidiram correr algum

ou muito risco com tal atitude de modo a, possivelmente, experimentar e avaliar esta nova

forma de comércio eletrônico.

Todavia, a percepção da segurança ou risco não foi homogênea entre os vários sub-grupos

de internautas desta amostra. Verificou-se especificamente que:

• O grupo de usuários com idade média maior aparentemente percebe mais risco nas

transações eletrônicas pela Internet do que o grupo de usuários com idade média

menor. Possíveis explicações para este comportamento seriam a maior familiaridade

dos internautas mais jovens com as tecnologias e ambientes da Internet, ou então o

desconhecimento por parte destes internautas mais jovens, das implicações e

conseqüências de eventuais casos ou situações relacionadas à falta de segurança,

principalmente na Internet.

• O grupo de usuários com renda média menor percebe relativamente mais risco nas

transações eletrônicas do que o grupo de usuários com renda média maior. Este

comportamento poderia ser explicado considerando-se adicionalmente que a renda

média maior poderia estar relacionada com um nível cultural e esclarecimento

maior, ou então que uma renda e um poder de compra maior possibilitaria um

excedente no orçamento familiar que fosse utilizado nas em outras modalidades de

comércio. Assim, uma maior experiência, na maioria das vezes bem sucedida, com

compras remotas ou especificamente com compras realizada pela Internet

influenciaria positivamente a percepção de segurança destes internautas.
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• O grupo de usuários do sexo feminino percebe relativamente mars nsco nas

transações eletrônicas através da Internet do que o grupo de usuários do sexo

masculino, que apresentam inclusive maior variabilidade. Este comportamento

poderia ser explicado considerando-se adicionalmente que os usuários de ambos os

sexos não entraram na Internet na mesma época. Até poucos anos atrás, segundo a

3a edição do boletim trimestral "Web Shoppers", a grande maioria dos especialistas

e curiosos em tecnologia de informação eram do sexo masculino, sendo que então

estes usuários entraram na Internet antes dos usuários do sexo feminino. É de se

esperar, então, que a experiência de Internet dos usuários do sexo masculino seja

maior do que a experiência de Internet dos usuários do feminino, e que tal

experiência de Internet maior influencie positivamente na percepção de segurança

deste grupo de internautas do sexo masculino.

• O grupo de usuários que menos acessam a Internet percebe aparentemente mais

risco nas transações eletrônicas do que o grupo de usuários que mais acessam a

Internet. Conforme apresentado acima e segundo MIYAZAKI e FERNANDEZ

(200I), é de se esperar que quanto maior for a experiência de Internet dos usuários,

menor será a sua percepção de risco associado ao comércio e às transações

eletrônicas através da Internet.

• O grupo de usuários que são internautas há menos tempo percebe relativamente

mais risco nas transações eletrônicas do que o grupo de usuários que são internautas

há mais tempo, os quais inclusive apresentam maior variabilidade nas respostas. A

mesma explicação sugerida acima é válida também para esta constatação.

• O grupo de usuários compradores percebe um risco significativamente menor do

que o grupo de usuários que nunca efetuou qualquer compra através da Internet.

Obviamente, a experiência em compras através da Internet dos usuários

compradores influencia positivamente a sua percepção de segurança, visto que a

grande maioria das compras eletrônicas destes usuários pode ser considerada bem
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sucedida (em relação ao percentual declarado de problemas). Contudo, esta análise

isolada não estabelece uma relação de causa e efeito clara entre ambas as variáveis,

sendo que tais variáveis podem estar inter-relacionadas e ser alternativamente

determinante e determinada.

• O grupo restrito de usuários que declararam já ter enfrentado problemas de

segurança na Internet percebe relativamente mais risco nas transações eletrônicas,

com maior variabilidade de respostas, do que o grupo de usuários que nunca tiveram

problemas de segurança. Esta constatação era esperada, uma vez que o risco teórico

de fato ocorreu pessoalmente com tais internautas.

Considerando-se então somente o grupo de usuários que já compraram pela Internet,

analisaram-se as influências que a freqüência de compra teria na percepção da segurança,

entre os grupos de usuários compradores que menos compraram e o grupo de usuários

compradores que mais compraram pela Internet nos últimos 12 meses. Apesar da

expectativa inicial de que esta percepção fosse diferenciada entre os dois sub-grupos,

aparentemente não existem indícios significativos de que os usuários que compram mais ou

com mais freqüência através da Internet percebam mais segurança, ou então menos risco,

nesta modalidade de comércio eletrônico.

Constatou-se que quando um fornecedor de CE é conhecido, o percentual de respostas

negativas e de dúvidas quanto às compras através da Internet é significativamente menor do

que quando o fornecedor é desconhecido. Da mesma forma, quando o fornecedor passa de

desconhecido para conhecido, o percentual de respostas afirmativas à intenção de compra

aumenta. Verificou-se que, obviamente, a confiança dos internautas é verdadeiramente um

fator determinante na sua intenção e decisão de compras.

Constatou-se também que quando o meio de pagamento é o tradicional, o percentual de

respostas afirmativas e de indecisão quanto às compras eletrônicas é significativamente

maior do que quando o meio de pagamento é exclusivamente eletrônico. Da mesma forma,
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quando o meio de pagamento passa de tradicional para exclusivamente eletrônico, o

percentual de respostas negativas à intenção de compra aumenta. Em resumo, quando o

meio de pagamento é exclusivamente eletrônico (ou melhor, com características

eletrônicas), verifica-se em tais condições uma maior incerteza ou mesmo uma maior

negativa de compra por parte dos usuários de Internet. Este resultado era esperado, e está

relacionado à percepção da segurança não declarada ou até mesmo inconsciente dos

internautas.

Dentre os meios de pagamento classificados como "razoavelmente seguros" ou "muito

seguros", observou-se que o boleto bancário foi considerado o mais seguro pela maioria

dos usuários, ou melhor, mais internautas consideraram esta forma de pagamento como

razoavelmente ou muito segura (por 82,4% da amostra), seguido pelo depósito bancário

(63,3%), pelo vale postal (57,0%) e então pelo cheque nominal (55,9%).

Por outro lado, dentre os meios de pagamento classificados como "inseguros" ou "pouco

seguros", destacam-se pela freqüência de respostas dos internautas, ou seja, como mais

inseguros, o cartão de crédito (por 57,2% da amostra), que nas atividades comerciais

através da Internet tem características eletrônicas, e o próprio dinheiro eletrônico (48,8%).

Em resumo, os meios de pagamento tradicionais foram considerados relativamente mais

seguros, e os meios de pagamento com características eletrônicas foram considerados

menos seguros ou até mesmo inseguros pelos internautas.

Apesar da grande maiona dos internautas ter classificado os meIOS de pagamento

eletrônicos como menos seguros do que os meios de pagamento tradicionais, e

especificamente o cartão de crédito como o meio de pagamento mais inseguro de todos,

curiosamente este meio de pagamento eletrônico foi indiscutivelmente o mais utilizado

(geralmente utilizado) pelos internautas em suas compras eletrônicas realizadas através da

Internet nos últimos 12 meses.
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Esta é uma importante constatação da pesquisa, uma vez que, de certa forma, contradiz as

expectativas de que a percepção de insegurança relacionada com a utilização de cartões de

crédito nas compras através da Internet barraria a adoção do CE. Verificou-se que os

usuários compradores, mesmo percebendo a existência de riscos, de fato utilizaram este

meio de pagamento na maioria das suas compras eletrônicas. Infere-se então que esta

percepção de insegurança, mesmo que expressiva, não restringiu a adoção do CE pelos

atuais usuários compradores. Contudo, não se pode afirmar que a abrangência das compras

eletrônicas realizadas por estes usuários, analisada pela freqüência e até mesmo pelo valor

destas compras, médio ou total, não tenha sido influenciada por tal percepção de

msegurança.

Por outro lado, esta percepção de insegurança relacionada com a utilização de cartões de

crédito nas compras eletrônicas pode ainda ter uma influência negativa entre os atuais

usuários não compradores. Contudo, em função da menor experiência de Internet destes

usuários não compradores, se comparado com a experiência de Internet dos usuários

compradores, acredita-se que, num futuro próximo, à medida que estes usuários não

compradores adquiram mais experiência e conhecimento a respeito da Internet e dos vários

aspectos do CE, tais usuários venham a adotar o mesmo comportamento dos atuais usuários

compradores. Ou seja, que estes usuários não compradores efetivamente realizem compras

eletrônicas através da Internet, mesmo que inicialmente restritas a poucos eventos e mesmo

não considerando este meio de pagamento eletrônico como absolutamente seguro.

Analisando-se os dados da pesquisa através do modelo de equações estruturais, foi possível

comprovar a existência de uma relação de interdependência significante entre as variáveis

de causa (RISCO percebido pelos usuários) e efeito (decisão de COMPRA dos usuários),

com a carga estimada do parâmetro no valor de 0,455. Em outras palavras, pode-se afirmar

que o risco percebido pelos usuários exerce um impacto considerável sobre a sua decisão de

compra, ou seja, que a variável RISCO explica sozinha aproximadamente 21% (estimativa

do parâmetro ao quadrado) do comportamento da variável COMPRA.
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Esta percentagem de explicação teórica, apesar de relativamente modesta, é extremamente

relevante na análise da decisão e do comportamento de compra dos internautas, visto que

muitos são os fatores enumerados como possíveis e prováveis restrições ao crescimento e à

abrangência de CE no Brasil.

É importante ressaltar que as questões mais relevantes na construção da variável latente

RISCO, que por sua vez explica moderadamente a variável observada COMPRA, foram as

questões QUEST6B, QUEST5B, PENSA e EXPERIE, cujas estimativas padronizadas dos

parâmetros do modelo foram respectivamente: 0,788, 0,512, 0,498 e 0,291. Em outras

palavras, verifica-se que as influências do meio de pagamento (percepção "inconsciente" ou

não declarada de risco principalmente quando o meio de pagamento é eletrônico) e a

percepção declarada da existência de segurança ou risco na Internet explicam em maior

grau o risco total expresso no modelo, e que em menor grau também a experiência de

Internet dos usuários pode explicar uma parcela menor do risco total do modelo.

Além da decisão de compra dos internautas, as análises pelo modelo de equações

estruturais comprovam ainda a existência de uma relação causal significante entre o risco

percebido pelos usuários e a abrangência das compras realizadas através da Internet,

verificadas através da freqüência de compras (estimativa moderada), valor médio das

compras (estimativa fraca) ou valor total das compras (estimativa moderada ou fraca) nos

últimos 12 meses.

Resumidamente, tanto a decisão de compra quanto a freqüência de compras eletrônicas

realizadas através da Internet são explicadas moderadamente pelo risco percebido pelos

usuários, mas o valor médio ou valor total destas compras são explicados em um grau

relativamente menor por este modelo. Ou seja, a percepção de segurança dos internautas

influencia consideravelmente a sua decisão e freqüência de compras eletrônicas, mas não

influencia na mesma medida os valores gastos nesta modalidade de comércio eletrônico,

sugerindo então a existência de outros fatores também relevantes.
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A análise de tais fatores pode, inclusive, ser o tema de eventuais estudos e pesquisas

complementares a este trabalho.
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6. CONCLUSÃO

A percepção de segurança dos internautas certamente é de grande importância para o CE.

Por um lado, esta percepção de segurança de fato influencia a intenção e a decisão de

compra eletrônica dos internautas, e também influencia a abrangência destas compras

realizadas através da Internet. Conseqüentemente, conclui-se que a percepção de segurança

explica, em parte, as dimensões atuais e até mesmo o crescimento futuro do CE.

Por outro lado, a percepção de segurança não é o único fator que influencia e explica as

dimensões atuais do CE. Na verdade, a sua importância é significante, porém moderada.

Certamente existem outros fatores também relevantes que influenciam e explicam estas

dimensões atuais e possivelmente também o crescimento futuro do CE. Muitos destes

fatores foram identificados e apresentados ao longo deste trabalho. Contudo, nenhum outro

fator está tão evidenciado e estereotipado quanto a segurança na Internet, ou melhor, quanto

a percepção desta segurança pelos internautas.

Aparentemente, existe um "senso comum" que considera a segurança na Internet como a

maior restrição para o crescimento do CE, independentemente de estar baseada em fatos ou

na percepção dos usuários. Muitas vezes considera-se que a segurança na Internet é o único

grande obstáculo para a consolidação dos negócios eletrônicos, uma vez que os internautas

não compram simplesmente porque não se sentem seguros nesta forma de comércio e

principalmente nas transações eletrônicas. Os demais fatores seriam relativamente menos

importantes. A segurança na Internet passou a ser, então, o "bode expiatório" que justifica

as previsões frustradas de muitos estudiosos e os insucessos de inúmeros empreendimentos

na Internet.

Entretanto, esta moeda possui dois lados. A antítese deste pensamento seria considerar

alternativamente a segurança na Internet como um dos grandes fundamentos do CE, e então

uma oportunidade em vez de uma restrição, na medida em que a percepção da segurança é

um dos maiores construtos da confiança dos internautas. Sabidamente, sem confiança não
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existe comércio, muito menos comércio eletrônico, no qual os relacionamentos de

confiança são mais impessoais e virtuais. A confiança, e não simplesmente a segurança,

deveria ser o foco das atenções dos agentes e estudiosos de CE.

Resumidamente, a segurança não deve ser generalizada no CE como uma barreira ou uma

restrição. A segurança deve ser sim um obstáculo para aqueles agentes de CE que não

estiverem preparados adequadamente. Contudo, a segurança é também um fundamento e

pode ser uma gigantesca oportunidade de negócios para aqueles agentes de CE preparados,

pois poderão construir e solidificar a confiança dos seus internautas. Insustentável seria a

construção e a manutenção de relações de confiança com os usuários sobre bases frágeis e

instáveis com, por exemplo, uma tecnologia de segurança permeável ou uma política de

privacidade indefinida. A confiança se conquista com muita dedicação, investimentos,

tempo e esforços, mas pode ser perdida em instantes.

Este trabalho foi conclusivo e satisfatório, pois respondeu às questões e aos objetivos

inicialmente propostos. A realização deste estudo demonstrou que as hipóteses HO e H2

foram rejeitadas, ao passo que as hipóteses HI e H3 foram aceitas, ou seja, que a percepção

de segurança dos internautas influencia significativamente a sua decisão de compra através

da Internet, bem como a abrangência destas compras eletrônicas.

Adicionalmente, através da análise por equações estruturais, verificou-se que dentre os

fatores que mais influenciam a adoção e o comportamento de compra dos internautas,

destacam-se: o meio de pagamento (considerado como uma possível percepção não

declarada ou mesmo inconsciente da segurança), a percepção declarada de segurança, e a

experiência de Internet dos usuários. Não surpreendentemente, constatou-se que os aspectos

gerais foram bastante mais relevantes do que os aspectos específicos, como por exemplo a

influência de determinados agentes de CE, o que sugere, então, que esta problemática da

segurança ainda está na fase inicial de sua resolução.
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Finalmente, verificou-se que, além dos aspectos negativos relacionados à falta de segurança

na Internet, exaustivamente divulgados pela mídia nos últimos anos e também analisados

neste trabalho, a percepção de insegurança inicialmente existente na Internet contribuiu

positivamente, ao longo destes últimos anos, para a conscientização dos internautas e dos

demais agentes de CE, fomentando ainda o desenvolvimento de novas estratégias, políticas,

leis, tecnologias e recursos de segurança.
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6.1. Implicações do Estudo

A grande implicação deste trabalho é o entendimento de que os agentes de CE devem

investir tanto na segurança quanto na construção da confiança dos seus internautas, pois a

confiança precede o CE. Estes agentes devem ir além da adoção de estratégias, políticas e

tecnologias de segurança. Devem fazer com que os internautas, consumidores ou potenciais

consumidores, percebam a existência e o seu comprometimento com a segurança. Os

usuários precisam confiar e, antes disso, eles precisam se sentir seguros.

A inexistência de segurança na Internet, com uma percepção realista dos usuários,

inviabiliza o CE pois impossibilita sequer a construção da confiança dos internautas. Já a

inexistência de segurança na Internet, com uma percepção equivocada ou errônea dos

usuários, é tão insustentável quanto prejudicial para os agentes de CE, pois implicará na

perda de confiança dos internautas. Em se tratando de confiança, a perda é bastante pior do

que a inexistência.

Por outro lado, a existência de segurança na Internet, mas não percebida pelos usuários, de

fato significa insegurança ou, na melhor das hipóteses, baixa confiança para os internautas.

Já a existência de segurança na Internet, com uma percepção realista dos usuários, é o passo

mais importante para a construção da confiança dos internautas e, então, para o

desenvolvimento e a consolidação do CE.

Segurança
+

Percepção } Confiança CE
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Conclui-se então que a existência de segurança e a correta percepção dos usuários, quando

juntas e somente nesta situação, são os fatores que influenciam positivamente a construção

da confiança dos internautas que, por sua vez, influencia a intenção e também o

comportamento de compra destes internautas no CE.

A superação dos medos e dos receios dos internautas pode ser uma imensa vantagem

competitiva para muitos agentes de CE, uma vez que envolve a consolidação de um

complexo sistema de inter-relacionamentos de confiança. Esta consolidação da confiança

tem várias implicações para todos os agentes de CE, destacando-se para:

• Meios de pagamento: estabelecimento de meios de pagamentos eletrônicos seguros,

especialmente os cartões de crédito, os quais devem ser efetivamente reconhecidos

como seguros e confiáveis pelos usuários. Estabelecimento, então, de estratégias de

divulgação e garantias explícitas contra eventuais prejuízos decorrentes da

utilização destes meios de pagamentos no CE.

• Instituições financeiras e seguradoras: oferecimento de produtos e serviços voltados

para o mercado eletrônico, com o objetivo de segurar as transações eletrônicas

realizadas através da Internet e, conseqüentemente, minimizar e controlar a

percepção de risco dos internautas.

• Fornecedores de CE: estabelecimento de estratégias e táticas para garantir tanto a

segurança no CE quanto também a percepção positiva dos usuários, uma vez que a

segurança pode ser entendida tanto como uma restrição quanto como uma

oportunidade. A segurança não está restrita às responsabilidades das equipes de TI

das empresas, mas também das equipes de marketing e comerciais, uma vez que a

segurança pode ser um diferencial competitivo, quando relacionada à confiança dos

usuários.
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• Governos e agências: a segurança significa, entre outras COIsas, a garantia ou

mesmo o aumento da receita tributária gerada pelo CE e, concomitantemente, o

crescimento de toda a economia. Desta forma, é do interesse dos governos e suas

agências a regulamentação dos vários setores e aspectos de segurança e privacidade

na Internet.

• Indústria de segurança digital: participação em um mercado bilionário, com o

oferecimento de tecnologias, informações e serviços de segurança tanto para os

internautas quanto para os demais agentes de CE. Entre outros aspectos, implica

também no retomo para os mercados eletrônicos de recursos originados pelo

próprio CE.

• Mídia especializada: promoção da confiança dos internautas no CE, na medida em

que pode divulgar tanto casos de insucesso quanto situações de sucesso relacionadas

à segurança e à privacidade na Internet. Entende-se que o problema da segurança

deve ser muito maior do que o divulgado pela mídia, uma vez que os demais

agentes de CE não têm o mesmo interesse nesta ampla divulgação. Por outro lado,

existem também inúmeros casos não divulgados de existência de segurança e

privacidade no CE, uma vez que não se caracterizam como notícias vendáveis por

estes meios de comunicação.

• Organizações, associações e internautas: troca de experiências e informações entre

os internautas, compradores e potenciais compradores, tais como casos de sucesso e

insucesso no CE, recomendações, boletins e alertas, fóruns de discussão,

classificações e históricos dos agentes e ambientes de CE, etc. A questão da

segurança ainda é bastante controvertida na Internet, sendo que muitas vezes os

internautas se encontram confusos e receosos entre tantas opiniões e interesses

divergentes.



SEGURANÇA NA INTERNET: 6 - Conclusão Pág. 198

• Estudiosos, consultores e acadêmicos: estabelecimento de novas frentes de estudo e

pesquisas, focalizando alguns obstáculos também como oportunidades, sob o ponto

de vista dos usuários de Internet. Construção de um novo modelo de confiança no

CE, mais abrangente, a partir do equilíbrio e da complementaridade entre a

segurança e a percepção dos internautas.

J

4
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6.2. Sugestões para Pesquisas Complementares

Seria conveniente a realização de uma pesquisa qualitativa com alguns internautas, de

modo a verificar e explicar detalhadamente o seu comportamento e sua intenção de

compras eletrônicas através da Internet e, especificamente, analisar a percepção consciente

e inconsciente de segurança destes usuários de Internet.

Seria interessante a realização de uma pesquisa complementar que incluísse uma análise da

experiência anterior com compras remotas, não necessariamente eletrônicas, relacionando-a

à percepção de risco dos internautas e, posteriormente , à intenção de compras eletrônicas

através da Internet. Este aspecto do comportamento de compra dos internautas não foi

profundamente abordado neste trabalho.

Um tema interessante para o desenvolvimento de um estudo exploratório sena a

identificação e mensuração de outros fatores que também influenciam e constroem a

confiança dos usuários de Internet, além da percepção da segurança, que foi abordada como

tema deste trabalho. O entendimento ampliado dos construtos e dos mecanismos de

construção da confiança dos internautas certamente contribuiria para o desenvolvimento de

novas estratégias de negócios eletrônicos, as quais procurariam contornar ou superar os

aspectos negativos da percepção dos usuários.

Da mesma forma, seria muito importante a análise aprofundada dos demais fatores que

teoricamente também restringem a adoção e a abrangência do CE no Brasil, além da

segurança e da confiança dos internautas, com a mensuração e a classificação daqueles

fatores mais relevantes. Esta classificação permitiria aos agentes de CE o desenvolvimento

e o aprimoramento das suas estratégias de negócios eletrônicos na Internet e,

possivelmente, também a superação ou minimização de algumas destas restrições ao

crescimento do CE.
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Sugere-se, ainda, a realização de um estudo aprofundado dos inter-relacionamentos

temporais entre a percepção de segurança ou risco dos internautas e as decisões de compra

dos usuários compradores, e vice-versa. Assim como a percepção de segurança certamente

influencia a intenção e a decisão de compras eletrônicas dos internautas, é de se esperar

também que esta decisão de compras influencie ou mesmo altere tal percepção inicial de

segurança ou risco dos usuários.

Um estudo complementar poderia ser desenvolvido de modo a sintetizar as pesquisas

existentes sobre o tema segurança na Internet, abordadas tanto da perspectiva empresarial

ou macroeconômica, quanto do ponto de vista dos usuários de Internet.

Finalmente, seria bastante interessante e relevante a construção de um novo modelo

sistêmico da confiança dos internautas no CE, considerando principalmente, mas não

exclusivamente, a percepção de segurança dos usuários de Internet. Este modelo poderia

ser, então, analisado e proposto a partir do ponto de vista dos próprios internautas,

relacionando as suas implicações para os demais agentes de CE.
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8. GLOSSÁRIO

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) - Sistema de transmissão de dados através

de linhas telefônicas tradicionais. Com ADSL, a freqüência do sinal que chega ao cliente é

dividida em 3 canais: de ° a 4 Khz para o serviço normal de telefonia e o restante para o

upstream (velocidade de upload feito pelo usuário), que pode chegar a 640 Kbps, e

downstream, que opera na faixa de 6,0 Mbps. Propicia as conexões de banda larga.

Anti-Vírus - Programa que detecta e elimina vírus de computador, fazendo uma busca na

memória do sistema e nos arquivos em disco.

ARPANET - Uma rede experimental criada em 1969 pela ARPA (Advanced Research

Projects Agency). Nela foram testadas as teorias, protocolos e os softwares nos quais a

Internet se apóia. Pode-se dizer que é a "ancestral" da Internet.

BBS (Bulletin Board System) - Serviço eletrônico que oferece recursos como correio

eletrônico, acesso a outros computadores e serviços remotos, meios de oferecer e receber

arquivos de domínio público, conversas on-line. O acesso ao BBS pode ser feito via

modem, por discagem direta, de forma independente, sem o uso de uma rede.

Backbone - É a conexão direta entre um servidor e a empresa que disponibiliza a conexão à

rede mundial de computadores.

Banda larga - Estrutura de transmissão de dados de grande capacidade e velocidade. Na

verdade banda larga não é a velocidade, e sim a capacidade de tráfego de informações em

um determinado instante de tempo.

Banner - Propaganda em forma de imagem gráfica comumente utilizada em páginas da

Internet. Normalmente, possui um hiperlink direcionando para um site promocional ou que

traga mais informações sobre a informação mencionada na propaganda ou divulgação.
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Bit - Dígito binário, um único O ou 1, ativado ou desativado, armazenado no seu

computador. Quatro bits formam um nibble (termo raramente usado), e 8 bits formam um

byte, o equivalente a um único caracter. As CPUs possuem 8, 16 ou 32 bits. Isso se refere à

quantidade de informações que podem processar de cada vez.

Bps (Bits Per Second) - Medida pela qual bits de dados são transmitidos por um meio de

comunicação, como um modem. Cada caracter possui 7 ou 8 bits de dados, além dos bits de

início e de fim; portanto, 10 bps equivalem a cerca de um caracter por segundo. Os

variantes Kbps e Mbps, equivalem a 1024 bps e 1048576 bps, respectivamente. A sigla bps

não deve ser confundida com Bps (bytes por segundo).

Browser - Paginador, ou navegador. Programa utilizado para visualizar as páginas da

World Wide Web (WWW). Muitos deles já são bem populares, em especial o Netscape

Navigator e o Microsoft Explorer. Neles estão os comandos e as ferramentas que auxiliarão

a acessar os sites da rede e a guardá-los para uso futuro.

Byte - Conjunto formado por oito bits. Bit é a menor unidade digital de informação,

representada por O ou 1.

Cable Modem - Conjunto de placa e software que codificam e descodificam os sinais de

computador através de cabo coaxial, permitindo a comunicação em rede. A transmissão de

dados é similar à da TV a cabo. O cable modem possibilita a transmissão de informação em

uma velocidade, em geral, muitas vezes mais rápida do que no modem comum, que utiliza

a linha telefônica para a transmissão de dados.

Cookies - Arquivo que fica armazenado no computador do usuário e guarda muitas

informações importantes sobre sua navegação. O cookie permite que um site tenha um

histórico da navegação do usuário e, assim, personalize o conteúdo do site de acordo com o

perfil de cada intemauta.
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Correio eletrônico ou e-mail - Sistema de troca de mensagens eletrônicas através de redes

de computadores.

Cracker - Tipo de pessoa que tenta acessar sistemas sem autorização, penetrar ilegalmente

em computadores de outros usuários ou empresas, ou modificar o comportamento de

programas. Essas pessoas geralmente não têm as melhores intenções, ao contrário dos

hackers, e possuem muitos meios da quebrar um sistema.

Criptografia - Técnica para converter um arquivo ou mensagem utilizando um código

secreto, mantendo, assim, os dados dos usuários em segurança. É necessário que os dois

usuários tenham o mesmo software e senha para que a informação seja descodificada e,

então, compreendida.

CSV (Comma Separated Value) - Formato de arquivo eletrônico, especialmente utilizado

em bancos de dados, cuja separação se valores se faz por intermédio de uma vírgula.

Design (Internet) - Características que definem a aparência e funcionamento de um site ou

página na Internet.

Dial-Up - Conexão feita com outro computador através de uma linha telefônica comum.

Domínio - Um termo utilizado para representar um grupo de dispositivos, servidores e

computadores agrupados dentro de uma rede. O termo também é utilizado na Internet com

o mesmo sentido. É um sistema de endereçamento que envolve um grupo de nomes que são

listados com pontos entre eles, na ordem do mais específico para o mais geral. Domínio

equivale a uma marca, e está associado a um endereço IP. Por exemplo, a organização FGV

é proprietária do domínio "fgvsp.br".

DOS (Denial of Service) - Diferentemente de "sistema operacional de disco", DOS no

contexto da segurança significa negativa de serviço. É o resultado de uma ação de HCP

contra determinados servidores, quando o excesso de solicitações de informações ou
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encaminhamento de pacotes de dados sobrecarrega um sistema a ponto de impedir ou

derrubar a sua conexão permanente.

Download - Transferência de um arqurvo. Fazer um download significa copiar um

determinado programa para o seu computador, utilizando por exemplo a Internet como

meio de comunicação.

Endereço IP - Número especialmente desenvolvido para identificar e acessar um

determinado dispositivo remoto de uma rede (computador, impressora, servidor, etc.). Na

Internet pode estar vinculado ou não a um domínio.

Firewall - Combinação de hardware e software cujo papel é o de filtrar o trânsito de

informações entre redes fechadas (como as de uma empresa) e redes abertas (como a

Internet). Impede que usuários não autorizados entrem nesta rede interna, por exemplo via

Internet, ou que dados de um sistema estejam disponíveis na Internet, sem prévia

autorização. Utiliza sistemas de monitoração que verificam tudo o que entra e sai do

servidor e outros protocolos de segurança.

Hacker - Uma pessoa com profundo conhecimento de programação e segurança de

sistemas que sente prazer em ter um entendimento mais íntimo do funcionamento de um

sistema, de um computador e/ou de redes de computadores, em particular. O termo tem

sido usado equivocadamente como sinônimo de cracker.

Hiperlink - É a forma de ligação entre documentos ou outras partes do mesmo através de

objetos (palavras em destaque, imagem, botão, etc.).

Hipertexto - Uma maneira de acessar dados relacionados em um banco de dados. As

interfaces mais comuns são linhas de comando, os menus de opções e os recursos de

apontar e clicar. Em vez de uma estrutura linear, o hipertexto é uma cadeia de informações

sem seqüência, ligadas de maneira criativa. Lógica parecida a uma pesquisa de sinônimos
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num dicionário, em que significados remetem a outros significados. Como exemplos de

hipertexto temos as páginas da Web e um arquivo de ajuda de determinados softwares.

Home-Page - Página inicial de qualquer endereço eletrônico com conexão, ou hiperlinks,

para outros servidores da Internet ou ainda para entradas de hipertexto. É a primeira e mais

importante página de um site.

Hospedagem - É o processo de armazenagem de páginas ou outros serviços de Internet em

um computador denominado servidor. Este equipamento está conectado ininterruptamente

a uma rede mundial que liga os computadores.

Host - Computador conectado à Internet onde um site ou outro serviço de Internet é

hospedado para poder ser acessado pelos usuários.

Html ou Htm (Hyper Text Markup Language) - É uma linguagem de formatação de

textos utilizada para indicar para o browser como ele deve exibir as informações e os

recursos de multimídia associados.

Http (Hypertext Transport Protocol) - Este protocolo é o conjunto de regras que permite

a transferência de informações na Web e permite que os autores de páginas de hipertextos

incluam comandos que possibilitem saltos para recursos e outros documentos disponíveis

em sistemas remotos, de forma transparente para o usuário

Internauta - Pessoa que navega (visita sites ou "surfa") na Internet. Por internauta

considera-se toda pessoa que de alguma forma tem ou já teve acesso à rede mundial

Internet.

Internet - É uma rede de redes que se comunicam através do protocolo TCP/IP. Criada em

1969 pelo Departamento de Defesa do EUA, é a interligação de computadores das mais

variadas regiões em uma mesma rede, possibilitando a comunicação em tempo real. Os

computadores podem ser ligados por linha telefônica, rádio, satélite, fibra ótica, etc.
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Intranet - O conceito é o mesmo da Internet, mas o acesso não é aberto, ou seja, apenas

pessoas ou servidores autorizados podem acessar uma Intranet. Normalmente, é usada por

empresas ou instituições para comunicação entre os funcionários.

IP (abreviação de Internet Protocol) - É o mais importante dos protocolos em que se

baseia a Internet. A parte IP do protocolo TCP/IP, é responsável por direcionar os pacotes

de informação na rede da origem até o destino. Todo endereço na Internet é compreendido

pelos servidores, que armazenam os sites, como uma seqüência numérica, como se fosse

um número de RG.

ISDN (Integrated Services Digital Network) - Uma rede digital que integra serviços de

diversas naturezas como voz, dados, imagens, etc. que deve substituir gradualmente a infra-

estrutura física atual de comunicações, em que cada serviço tende a trafegar por segmentos

independentes. A velocidade alcançada chega a 128 Kbps. Já comum nos Estados Unidos,

está em desenvolvimento pelas empresas de telecomunicações nacionais.

ISP (Internet Service Provider) - Provedor de acesso ou serviço de Internet.

Java Script - É uma das linguagens de programação usadas na Internet para criação de

desenhos, textos e pinturas animadas interativas.

Kbits - Abreviação para quilobits por segundo, unidade de velocidade ou capacidade de

transmissão de dados.

LAN (Local Area Network) - Qualquer rede tecnológica física de comunicações que opera

em alta velocidade (0.1 a 100 Mbps) em curtas distâncias. Serve aos usuários dentro de

uma área geográfica delimitada.

Largura de Banda (Bandwidth) - Indica, em bits por segundo (bps), a que velocidade que

os dados podem fluir através de um determinado canal de comunicação (um fio de cobre,
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um radioespectro, ou uma fibra ótica) entre computadores. Quanto maior a largura de

banda, maior a velocidade de comunicação.

Link -É a ligação de um item em um hiperdocumento a outros documentos. Este link pode

levar a um texto, uma imagem, som, vídeo, outro hiperdocumento ou mesmo outro

protocolo, através do seu endereço na Rede.

Marketplace - Pontos de comercialização de produtos, informações e serviços.

Modem (MOdulatorIDEModulator) - Dispositivo eletrônico que converte os sinais

enviados pelo computador em sinais analógicos de áudio, que serão enviados ao longo das

linhas telefônicas e recebidos por outro modem que irá receber o sinal analógico e

convertê-lo de volta em sinais digitais de computador. O modem também disca a linha,

responde a uma chamada e controla a velocidade de transmissão.

Multimídia - Refere-se à apresentação de informações que combinam conteúdos de

diferentes formatos (vídeo, áudio, gráficos, animações, textos, etc.).

Netbios - No contexto da segurança, é a porta de conexão 139 do protocolo TCP/IP, que

informa a identificação e demais informações individuais de um computador acessado.

Netiquette (netiqueta) - Comportamento aceitável na rede. Regras de ciber-convivência

baseadas no bom senso. Refere-se às boas maneiras de usar a Internet, como não enviar

mensagens que possam ofender alguém ou escrever com letras maiúsculas, o equivalente a

gritar numa conversa.

Page ou página eletrônica - São as páginas que formam um site. Cada uma é um

documento em formato html, ou outra linguagem, com textos, fotos, figuras, etc.
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Ponto-com - Empresas ou empreendimentos "ponto-com" são aqueles negócios comerciais

estabelecidos essencialmente na Internet. O nome faz alusão aos domínios comerciais da

Internet (.com).

Portal - Sites que reúnem grande quantidade de informação e serviços e acabam tornando-

se portas de entrada para a Internet. Os portais possuem vários canais com conteúdo

específico, como chats, shopping, notícias, busca, etc.

Protocolo - Uma designação formal dos formatos de mensagens e de regras entre

computadores que precisam ser seguidos para que possa haver troca de mensagens,

incluindo o controle de fluxo (início-fim), a detecção ou correção de erros e os parâmetros

(bits de dados, bits de parada, paridade). O padrão de protocolos que permite computadores

de diferentes usuários comunicarem-se, permitindo o intercâmbio de dados entre eles.

Provedor de acesso ou provider - Empresa que presta serviço de conexão ao backbone da

Internet, intermediando o acesso através de um meio de comunicação, como uma ligação

telefônica (conexão discada), geralmente local e eventual, ou por linhas especiais ligadas

permanentemente (conexão dedicada).

Servidor - Computador que controla acesso aos recursos de uma rede, como diretórios e

impressoras. O servidor é aquele equipamento que oferece serviços a quem fizer acesso a

ele. Um servidor de Web, por exemplo, "serve" home pages; um servidor de FTP serve

arquivos; um servidor de IRC oferece serviços de bate-papo eletrônico, também conhecido

como "chat".

Site - Um endereço eletrônico dentro da Internet que permite acessar arquivos e

documentos mantidos no computador remoto de uma determinada empresa, pessoa ou

instituição.

SQL (Structured Query Language) - É uma linguagem estruturada de consultas.

Ferramenta criada pela IBM para extrair informações de banco de dados.
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Teaser - Chamadas de efeito, assim como um slogan ou uma manchete, utilizado para

chamar a atenção dos leitores quanto a determinado assunto. Tem o mesmo objetivo de um

banner, porém não dispõe de imagens ou recursos gráficos avançados.

TCP/IP (Transmission Control Protocol I Internet Protocol) - Os dois protocolos

básicos da Internet, usados para viabilizar a transmissão e troca de dados de redes

diferentes, permitindo assim que os computadores se comuniquem. Foi criado antes de

1970 pelo governo americano. Como o TCP/IP foi desenvolvido a partir de fundos

públicos, ele não pertence a uma empresa específica e pode ser utilizado por qualquer

computador para o compartilhamento de informações com outro computador.

Universo ativo - População de internautas que acessaram a web no mínimo uma vez

durante o período de análise.

URL (Uniform Resource Locator) - Conjunto de caracteres usado para identificar uma

página ou domínio na Internet. Cada URL representa um endereço único em todo planeta. É

o sistema de endereçamento e localização utilizado pelo WWW e um padrão de

endereçamento proposto para toda a Internet.

Web - Última palavra do World Wide Web (WWW). É utilizada freqüentemente como

sinônimo de Internet.

Web page - Páginas que formam um site na Internet. Cada uma é um documento em

formato html, ou outra linguagem, com textos, fotos, figuras, etc.

Web site - Conjunto de páginas eletrônicas reunidas em um só endereço. Ex.:

www.fgvsp.br.

Wireless - Significa "sem fio", em inglês. São os meios de comunicação que não se

utilizam de linhas físicas (par de cobre, cabo coaxial ou fibra ótica), e sim de equipamentos

de rádio-freqüência, infra-vermelho, laser, entre outros.

http://www.fgvsp.br.
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WWW (World Wide Web) - Literalmente, teia de alcance mundial. Serviço que oferece

acesso, através de hiperlinks, a um espaço multimídia da Internet. Responsável pela

popularização da Rede, que agora pode ser acessada através de interfaces gráficas de uso

intuitivo, como o Netscape, o Web possibilita uma navegação mais fácil pela Internet. A

base da WWW é a hipermídia, isto é, uma maneira de conectar mídias como texto, sons,

vídeos e imagens gráficas. Através destas conexões hipermídia, você pode navegar pelos

assuntos de seu interesse.
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9. ANEXOS



ANEXO 01: Home page da Pesquisa PSIU! para os provedores parceiros

PSIU! ,,~ FGV
I'AESP

Pesquisa sobre Segurança na Internet e percepção do Usuário
Fundaçiio Getulio Vargas - EAESP

• QUAL O OBJETIVO DA PESQUISA PSIU?

o objetivo da Pesquisa PSIU (Pesquisa sobre Segurança na Internet e percepção do Usuário) é entender e
quantificar, com uma abordagem do ponto de vista do usuário-internauta, de que forma a "segurança na
Internet" tem sido uma forma de restrição ao crescimento e abrangência do comércio eletrônico no Brasil.

• COMO FOI REAltZADA?

Esta pesquisa foi realizada eletronicamente entre 0710312001 e 16/0412001, através de um questionário
hospedado nos servidores Web da EAESPIFGY. O questionário foi escrito em HTML, e o banco de dados
das respostas foi baseado em ORACLE.

• QUAL A ABRANGÊNCIA?

Esta pesquisa teve abrangência nacional. Até o final da pesquisa contamos com a participação de mais de
110 provedores de acesso e de informações em todo o país, e obtivemos mais de 3.300 respostas enviadas.

• ONDE SERÃO DIVULGADOS OS RESULTADOS DA PESQUISA?

Os resultados da pesquisa serão divulgados através do endereço fI/1p:/fwww.fgvsp.brlpsju/resultados.fllm.
que estará disponível para consulta em poucas semanas.

• QUAIS MATERIAIS ESTIVERAM DISPONíVEIS?

· Carta de apresentação da parceria (Word, 16 KB)
- Apresentação para provedores e parceiros (PowerPoint, 373 KB)
· Proposta acadêmica;' qual a Pesquisa PSIU está vinculada (Acrobat, 46 KB)
- Logotipo da pesquisa (TIF e JPEG, 17 KB)

- Sugestões de chamada (teasers) para esta pesquisa:
PSIU! Você se sente seguro na Internet?
PSIU! Pesquisa FGV sobre Segurança na Internet
Segurança na InterneI: qual a sua opinião?
Comércio Eletrônico: você se sente seguro para comprar pela Internet?
Pesquisa FGV: você se sente seguro para comprar pela Internet?

· Banners para divulgação da Pesquisa PSIU:
8anner408>d30:

~ Pesquisa FGV sobre I ~::;

~~ Segurança na Internet 2';;

Banner 234~O:

Pesquisa FGV sobre fi
Segurança
na Internet

8anner 181>430:

PesqUIsa FGV sobre
Segurança
na Internet

Atenciosamente,

Adrian Kemmer Cernev
EAESP I Fundacão Getulio Vargas

http://fI/1p:/fwww.fgvsp.brlpsju/resultados.fllm.


PSIU! " .•.. FGV
UESP

Pesquisa sobre Segurança na Internet e percepção do Usuário
Fundação Getulio Vargas - EAESP
AS'informações individuais pteerrchidas nesle questionário .serão confidenciais l

cadadre~ no final dem questionário pafil receberas resultados finais da pe$(/uisa,

1) Perfil do usuário

Até R$500anos Renda familiar mensal:

Local de residência:

Idade:

Sexo:
Freqüência de acesso à Internet:

Acre

anosmais de 6 vezes ao dia

2) Voce já adquiriu produtos a/eu serviços através da Internet? • Sim ~'Não (se nao, 11IIIarpara questão 3)

Se sim. quantas vezes voce adquiriu produtos e/nu serviços através da Internet nos últimos 12 meses? ' vezes

Hardware

Software

Jogos

OUTROS

Férias I viagens

Flores

Alimentação

Vestuário

CDs e vídeos

Livros, revistas e artigos

Eletro-eletrônicos

Opções de investimento

Em quais sites mais adquiriu?

O que adquiriu?

Ambos Não sei

Com que freqüência utilizou estas formas de pagamento?
Geralmente Algumas vezes Nunca

Cartão de crédito
Boleto Bancário

Dinheiro Eletrônico
Vale Postal
Depósito Bancário



1) Perfil do usuário

Idade:

Sexo:

Renda familiar mensal:

Local de residência:

Até R$500anos
Acre

Hardware

Software
O Jogos

OUTROS

Em quais sites

Em média, quanto gastou por compra? R$ I..-,._~==~==':;
~o todo, quanto gastou nos últimos 12 meses? R$ (incluindo taxas e fretes)
Com que freqüência utilizou estas formas de pagamento?

Geralmente Algumas vezes Nunca

Cartão de crédito
Boleto Bancário
Dinheiro Eletrônico
Vale Postal O
Depósito Bancário O
Cheque Nominal
OUTROS

~oc,
(1)•....•
oo..
o
'ê
(1)
V>...•._.
o::s
$:1)-
::I.
o
(1)

~o>
2.
ooc,
$:I)

'"O
(1)
V>

'ê_.
V>
$:I)

'"O
CIl-c:::



3) O que você pensa sobre a segurança nas transações eletrónicas pela Internet?

4) Pessoalmente, voce já teve algum problema devido à falta de segurança na Internet?

o não existe segurança - é muito arriscado

existe pouca segurança - é arriscado
existe alguma segurança - existe algum risco

O existe segurança - existe pouco risco

é bastante seguro - não existe risco

não, nunca
sim, devido ao não recebimento do produto

O sim, devido ao recebimento do produto errado
O sim, devido a instatisfação com o produto recebido

O sim, devido a incorreção no valor pagamento

!=======:Joc_=sim, ~evi~€la-demora no recebimento do prouoto

sim, devido a outro problema
5) Supunha que voce esteja interessado em prndutos anunciados em um site que você nao conhece e do qual nunca ouviu
falar. Nestas condições:
Você compraria pela Internet se pudesse pagar através dos meios tradicionais (depósito ou boleto bancário, cheque nominal, vale

ostal, etc.)? O Sim Não Talvez I não estou certo
Você compraria pela Internet se o pagamento fosse obrigatoriamente por cartão de crédito ou outro meio eletrônico?

T I I ~ t rt

Sim Não

6) Suponha que voce esteja interessado em produtos anunciados em um site onde você ainda nao comprou nada. mas
sobre o qual já ouviu falar (ex: Amazon Books ou Americanas.com). Nestas condições:

ocê compraria pela Internet se pudesse pagar através dos meios tradicionais (depósito ou boleto bancário, cheque nominal, vale
postal, etc.) ? Sim Não Talvez I não estou certo
Você compraria pela Internet se o pagamento fosse obrigatoriamente por cartão de crédito ou outro meio eletrônico?

Talvez I não estou certo

Sim Não



7) Como voce classificaria as seguintes formas de pagamento?

Inseguro Pouco seguro Razoavelmente
seguro Muito seguro

Cartão de crédito
Boleto Bancário
Dinheiro Eletrônico
Vale Postal
Depósito Bancário
Cheque Nominal

P ar a teceber um a\,'I~,O dos resultados finais desta pesquisa, pteenc ha o':' carnpos aba I ::o
I:as informações deste cadastro taml)ém serao confidencias:t



ANEXO 04: Lista de provedores e associações parceiras da Pesquisa PSID!

PARCEffiO HOMEPAGE
ABC
ABRANET
ADAPTANET
AGUIANET
ALMIX
ALTERNET
AMERICA ONLINE
AMERICASNET
ARNET
ASATNET
ASINFO
ASTORNET
AURINET
BARRETOS
BESTWAY
BITON
BOL
BRASNET
BRATELCOM
BRAZILO
CAINET
CLARETIANA-ACAO
CONVEX
CPMINAS
CPMINASMACHADO
CTI
D2PWEB
DSTECH
EXPRESSO
FASTEC
FASTERNET
FGVIEAESP
FN
FS
GEGENET
GEORIO
GNS

www.onlineabc.com.br
www.abranet.org.br
www.adaptanet.com.br
www.aguianet.psi.br
www.almix.com.br
www.alternet.com.br
www.aol.com.br

www.americasnet.com.br
www.ar-net.com.br
www.asatnet.com.br
www.asinfo.com.br
www.astornet.com.br
www.aurinet.com.br

www.barretos.com.br
www.bestway.com.br
www.bit-on.com.br
www.bol.com.br
www.brasnet.com.br
www.bratelcom.com.br/adsl
www.brazilo.com.br
www.cainet.com.br
www.claretianas.com.br
www.convex.com.br
www.cprninas.com.br
www.mgol.com.br
www.cti.com.br
www.d2p.com.br
www.dstech.com.br
www.expresso.com.br
www.fastec.com.br
www.fasternet.com.br
www.fgvsp.br
www.fn.com.br
www.fs.com.br
www.gegenet.com.br
www.georio.com.br
www.gns.com.br

http://www.onlineabc.com.br
http://www.abranet.org.br
http://www.adaptanet.com.br
http://www.aguianet.psi.br
http://www.almix.com.br
http://www.alternet.com.br
http://www.aol.com.br
http://www.americasnet.com.br
http://www.ar-net.com.br
http://www.asatnet.com.br
http://www.asinfo.com.br
http://www.astornet.com.br
http://www.aurinet.com.br
http://www.barretos.com.br
http://www.bestway.com.br
http://www.bit-on.com.br
http://www.bol.com.br
http://www.brasnet.com.br
http://www.bratelcom.com.br/adsl
http://www.brazilo.com.br
http://www.cainet.com.br
http://www.claretianas.com.br
http://www.convex.com.br
http://www.cprninas.com.br
http://www.mgol.com.br
http://www.cti.com.br
http://www.d2p.com.br
http://www.dstech.com.br
http://www.expresso.com.br
http://www.fastec.com.br
http://www.fasternet.com.br
http://www.fgvsp.br
http://www.fn.com.br
http://www.fs.com.br
http://www.gegenet.com.br
http://www.georio.com.br
http://www.gns.com.br


GRECO
GWMNET
IG
INFOCENTER
INTERLINE
INTERMOL
INTERPIRA
IRON
IW-NET
JETCONECT
KLNET
KONET
LAGOSNET
LINKSAT
LORENO
LUCANET
MERCONET
MIRANET
MIRASSOLFIRSTNE
MOMENTUS
MPC
MT2NET
MTZSITENET
NEOSYSTEM
NETCENTRAL
NETCOMP
NETLINK
NETMOGI
NETPOINT
NETRURAL
NETSTAR
NETWALK
NOBEL
OLIMPIANET
ONDANET
PERSOGO
PICTURE
PLUGNET
PORTAL NACIONAL
PORTONACIONAL
PRATICA

www.greco.com.br
www.gwmnet.com.br
www.ig.com.br
www.infocenter.com.br
www.wbinterline.com.br
www.intermol.com.br

www.interpira.com.br
www.iron.com.br
www.iw-net.com.br

www.jetconect.com.br
www.klnet.com.br
www.konet.com.br
www.lagosnet.com.br
www.linksat.com.br
www.loreno.net
www.lucanet.com.br
www.merconet.com.br
www.miranet.com.br
www.mirassol.com.br
www.momentus.com.br
www.mpc.com.br
www.mt2net.com.br
www.mtzsitenet.com.br
www.neosystem.com.br
www.netcentral.com.br
www.netcomp.com.br
www.intemetlink.com.br
www.netmogi.com.br
www.netpoint.com.br
www.netrural.com.br
www.netstar.com.br
www.netwalk.com.br
www.nobel.com.br
www.olimpianet.com.br
www.ondanet.com.br
www.persogo.com.br
www.picture.com.br
www.plugnet.com.br
www.portalnacional.com.br
www.portonacional.com.br
www.pratica.com.br

http://www.greco.com.br
http://www.gwmnet.com.br
http://www.ig.com.br
http://www.infocenter.com.br
http://www.wbinterline.com.br
http://www.intermol.com.br
http://www.interpira.com.br
http://www.iron.com.br
http://www.iw-net.com.br
http://www.jetconect.com.br
http://www.klnet.com.br
http://www.konet.com.br
http://www.lagosnet.com.br
http://www.linksat.com.br
http://www.loreno.net
http://www.lucanet.com.br
http://www.merconet.com.br
http://www.miranet.com.br
http://www.mirassol.com.br
http://www.momentus.com.br
http://www.mpc.com.br
http://www.mt2net.com.br
http://www.mtzsitenet.com.br
http://www.neosystem.com.br
http://www.netcentral.com.br
http://www.netcomp.com.br
http://www.intemetlink.com.br
http://www.netmogi.com.br
http://www.netpoint.com.br
http://www.netrural.com.br
http://www.netstar.com.br
http://www.netwalk.com.br
http://www.nobel.com.br
http://www.olimpianet.com.br
http://www.ondanet.com.br
http://www.persogo.com.br
http://www.picture.com.br
http://www.plugnet.com.br
http://www.portalnacional.com.br
http://www.portonacional.com.br
http://www.pratica.com.br


PROJETONET
PROVESUL
PROVIDE
QUATI
RCC
RESENET
RIO PRETO
SILICOM
SKNET
SKYDOME
SOLVE DTLINK
SULMINAS
SUNRISE
SUPRIDADOS
TECHNET
THAT
TOPNET
UAIPROVIDER
UNILINK
UNIVERSO ONLINE
UOR
VERTEX
VETOR
VIP ACCESS
VOONET
XFREE
XNEXT

www.projetonet.com.br
www.provesul.com.br
www.provide.psi.br
www.quati.com.br
www.rcc.com.br
www.resenet.com.br
www.riopreto.com.br
www.sili.com.br
www.sknet.com.br
www.skydome.com.br
www.solve.dtlink.com.br
www.sulminas.com
www.sunrise.com.br
www.supridados.com.br
www.ibiamg.com.br
www.that.com.br
www.topnet.com.br
www.uai.psi.br
www.link.com.br
www.uol.com.br
www.uor.com.br
www.vertex.com.br
www.vetor.com.br
www.vipaccess.com.br
www.voonet.com.br
www.xfree.com.br
www.xnext.com.br

Nota: Alguns provedores não autorizaram a divulgação de sua marca ..

http://www.projetonet.com.br
http://www.provesul.com.br
http://www.provide.psi.br
http://www.quati.com.br
http://www.rcc.com.br
http://www.resenet.com.br
http://www.riopreto.com.br
http://www.sili.com.br
http://www.sknet.com.br
http://www.skydome.com.br
http://www.solve.dtlink.com.br
http://www.sulminas.com
http://www.sunrise.com.br
http://www.supridados.com.br
http://www.ibiamg.com.br
http://www.that.com.br
http://www.topnet.com.br
http://www.uai.psi.br
http://www.link.com.br
http://www.uol.com.br
http://www.uor.com.br
http://www.vertex.com.br
http://www.vetor.com.br
http://www.vipaccess.com.br
http://www.voonet.com.br
http://www.xfree.com.br
http://www.xnext.com.br


ANEXO 05: Correspondência eletrônica enviada pela ABRANET para seus associados

From:
To:
Data:
Subject:

Roseli Ruiz Vazquez
Lista - ABRANET
07/03/01 10:01
Pesquisa Psiu - Pesquisa sobre Segurança na Internet e
percepção dos Usuários, da Fundação Getulio Vargas

Prezados Associados,

A ABRANET está apoiando a Pesquisa PSIU! (Pesquisa sobre Segurança na
Internet e percepção do Usuário) da Fundação Getulio Vargas, que se propõe a
investigar, no contexto brasileiro, o quanto a percepção sobre segurança (ou
falta dela) influencia na predisposição para transações comerciais via Internet.

Trata-se de um estudo inédito, cujos resultados são de interesse de nossa
Associação pois, através das conclusões, poderemos melhor identificar ações
a serem empreendidas no que diz respeito ao comércio eletrônico no Brasil.

A Pesquisa PSIU! será realizada pela Internet, através de um questionário
eletrônico hospedado nos servidores da FGV, disponível durante 40 dias a
partir de hoje, 07/0312001 (com término previsto no dia 16/0412001).

Informações complementares para os parceiros, bem como modelo do
questionário eletrônico e os materiais de divulgação, estão disponíveis no
endereço: http://www.fgvsp.br/psiul. Não deixe de visitar este site e entrar
em contato!

Todos os associados que se dispuserem a inserir, em suas homepages, um
hyperlink para o endereço da pesquisa (específico e determinado para cada
provedor parceiro), receberão ao final da pesquisa um estudo detalhado sobre
o comportamento do internauta brasileiro.

A ABRANET recomenda que todos os seus associados participem desta
pesquisa, não só para ter acesso à compilação dos dados, como também para
possibilitar a maior abrangência possível, assegurando que as respostas sejam
efetivamente representativas da média do internauta brasileiro.

http://www.fgvsp.br/psiul.


Este trabalho está sendo conduzido por Adrian Kemmer Cemev (adrian@fgvsp.br),
sob orientação do Prof. Dr. Jaci C. Leite (jaci@fgvsp.br), os quais poderão
prestar quaisquer esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,

ABRANET
Roseli Ruiz Vazquez
Gerente Executiva

******************************************************************
Esta e uma mensagem transmitida pela Lista da Abranet
a) As mensagens constantes da lista refletem a opinião pessoal do autor da
mensagem, não representando qualquer posição da Abranet sobre o assunto tratado.
(b) A utilização, para qualquer fim, dos textos, opiniões e pareceres, constantes da
lista, não está autorizada, tratando-se de material protegido por direitos autorais de
seus autores, sendo vedada a sua reprodução ou utilização, total ou parcial, sem as
devidas autorizações.
******************************************************************

Nota: Conteúdo adaptado, suprimindo dados pessoais.



ANEXO 06: Correspondência eletrônica de encerramento da Pesquisa PSIU!

From:
To:
Subject:

Adrian Kemmer Cemev
Parceiros da Pesquisa PSIU!
Encerramento da Pesquisa PSIU!

Prezados Srs.,

Encaminho este email com o objetivo de informá-los que a Pesquisa PSIU! da
EAESP/FGV será finalizada no próximo dia 16/0412001. Foram cerca de 40 dias
de divulgação e, até o presente momento, mais de 3.000 respostas coletadas !

Gostaríamos muito de agradecer a especial participação da sua empresa na
divulgação desta pesquisa eletrônica e, também, lembrá-los antecipadamente que
o hyperlink anteriormente informado estará indisponível a partir de 17/0412001.

Iniciaremos então uma nova fase, de análise estatística das informações coletadas,
para elaboração do relatório final. Tão logo esta análise esteja finalizada, entraremos
novamente em contato com a sua empresa!

Atenciosamente,

Adrian Kemmer Cemev
adrian@fgvsp.br

Nota: Conteúdo adaptado, suprimindo dados pessoais.

mailto:adrian@fgvsp.br


ANEXO 07: Comentários selecionados de internautas da Pesquisa PSIU!

Foram enviados 504 comentários pelos usuários respondente da Pesquisa PSIU!. Alguns

destes comentários diziam respeito à conveniência desta pesquisa, com elogios e críticas.

Contudo, a maioria dos comentários diz respeito ao tema abordado por esta pesquisa,

especialmente sobre:

• Conveniência de se efetuar o pagamento antes de receber o produto;
• Demora na entrega do produto, com atrasos além do prazo previsto pelo fornecedor;
• Custo total relativamente alto (quando acrescido de fretes, impostos e taxas);
• Comodidade das compras remotas é mais importante do que a segurança;
• Importância da idoneidade e reputação do fornecedor / site;
• Dúvidas quanto ao correto recebimento da compra ("segurança na entrega");
• Questionamento: a quem recorrer em caso de fraude ou incorreção no CE ?
• Receio e medo de utilizar cartões de crédito na Internet;
• Receio com compras remotas (verificar o produto antes de comprar);
• Necessidade de se contratar seguros contra os riscos de fraudes no CE;
• Poucas opções de pagamento para quem não possui ou utiliza cartões de crédito;
• Usuários pesquisam on-line, mas efetuam a compra (ou pagamento) fora da Internet;
• Desconhecimento dos meios de pagamento (dinheiro eletrônico, vale postal, etc.);
• Entendimento de que falta mais informação do que realmente segurança na Internet.

Alguns comentários foram selecionados e estão apresentados a seguir, da forma como

foram enviados pelos internautas:

1. A classificação de risco para a forma de pagamento cartão de crédito merece informações adicionais ...
No caso de cobrança via protocolo eletrônico (ex: Visa SET), creio que seja *razoavelmente seguro*
(sempre existe risco dos hackers); porém, em fmalizações offline (POS), o risco depende muito dos
procedimentos no backoffice da empresa (ex: números de cartões encriptados automaticamente via
ERP, etc).

2. A compra pela internet seria muito mais segura com o uso de boletos ou depósitos em conta corrente.
3. A credibilidade da marca é fundamental na compras via web.
4. A credibilidade do fornecedor de serviço é essencial, independentemente da forma de pagamento. Se o

internauta compra, paga de alguma maneira e, ao fmal, recebe o produto, sem problemas, a transação é
segura

5. A insegurança na compra não se dá necessariamente em razão do meio (que me parece razoavelmente
seguro), mas pela ausência de controle sobre as pessoas/empresas que praticam comércio eletrônico.

6. A internet ainda é um meio pelo qual o setor de segurança deve crescer muito. Todo sistema é falho,
nada é 100% garantia de segurança. Portanto não importa se é uma empresa com nome no mercado,
pois o sistema dela também e falho.



7. A Internet de uma forma geral é segura basta que o usuário tenha um mínimo de conhecimento sobre
segurançapara poder detectar o site que é confiável ou não.

8. A Internet é o veículo de informação do futuro, tanto para ajuda como para o mal. Infelizmente,
existem pessoas, que se divertem com a desgraça dos outros. Por isso, não facilito.

9. A maior dificuldade de comercialização frente à internet, se dá mais pela falta de informação sobre o
seu funcionamento, do que pela própria segurança. A desinformação deixam as pessoas desconfiadas
sobre a utilização desse tipo de serviço.

10. A pesquisa é interessante porque pretende relevar a posição do consumidor nas transações pela internet
11. A possibilidade de compras pela rede é muito interessante e de muita comodidade, porém, precisa ser

desenvolvida uma lei que regulamente esse tipo de serviço. As leis devem seguir desde as formas de
pagamento até a garantia dos serviços. O CDC - Código de Defesa do Consumidor para este caso, a
meu ver, não é específico e deixa brechas a favor das empresas.

12. A questão "formas de pagamento" deve levar em conta o grau de dificuldade de se pagar...p.ex ...com
boleto bancário, vale postal, cheque nominal; o ideal é pagar com cartão eletrônico, direto da net.

13. A segurança da compra depende mais das informações e confiança passadas pela site, do que
propriamente pelo meio de pagamento. Formas iguais podem ter riscos diferentes em sites diferentes!

14. A SEGURANÇA DE ALGUNS MEIOS NÃO É VANTAJOSA POR CAUSA DA FALTA DE
PRATICIDADE.. TER QUE IR A ALGUM BANCO FAZER DEPÓSITOS OU AGENCIAS DE
CORREIOS É MUITO INCOMODO. NO MEU CASO QUE PAGO 90% DE MINHAS COMPRAS
COM CARTÃO DE CREDITO ISTO TORNA-SE UM SUPLICIO. O CAMINHO NATURAL É
MELHORAR A SEGURANÇA PARA COMPRAR COM CARTÕES OU E-MONEY.

15. A segurança depende de vários fatores, e ao contrário do que se focaliza nesta pesquisa, a segurança é
bem mais ampla. Ela depende de usuários, sistemas, administradores e diversas outras coisas. De uma
coisa todos estamos certos, nada é 100% seguro, pois a internet é baseada em uma estrutura que
contém falhas e que pode ser facilmente explorada.

16. A segurança depende muito da empresa que você está adquirindo o produto. Uma vez que esta utilize
um protocolo de segurança, me sinto mais confortável em adquirir algum produto (mesmo sabendo
que é possível o acesso a dados das transações por hackers). Caso não tenha um protocolo de
segurança na página acessada eu pesquiso o produto pela Internet e efetuo a compra pessoalmente em
uma loja.

17. A vantagem do cartão é poder sustar o pagamento no caso de falha no atendimento. É uma terceira
pessoa servindo como agente de segurança do negócio. Claro que pagamos por isso, mas é uma
prestação de serviços que pode ser estudada e melhorar o relacionamento comprador / vendedor.

18. Acho o processo de pagamento através de Vale Postal o mais seguro, pois você só paga quando retira o
produto. É favorável para ambas as partes.

19. Acho que a compra na internet está cada vez melhor, e até mais barato que em lojas convencionais.
20. Acho que a internet deveria ser mais barata (ou grátis) e com conexões mais rápidas
21. Acho que comprar pela Internet é legal, rápido e prático, só que seria seguro se pudéssemos pagar em

boletos bancários ou depósitos bancários.
22. Acho que o tempo e as experiências são os melhores mecanismos de avaliação de compra pela Internet
23. Acontece que ao utilizar opções de pagamento tradicionais, você esta aumentando a demora no

recebimento do produto. Devesse comprar sempre de sites de renome, ou que operem em ambientes
seguros, ou ainda que utilizem carteiras eletrônicas, certificados eletrônicos, etc...

24. Acredito que a melhor forma de pagamento seja via Cartão de Credito, já que posso cancelar caso não
receba, e qualquer problema é mais fácil falar com o pessoal do Cartão que o pessoal do banco

25. Acredito que a venda de produtos via internet ainda seja baseada na CONFIANÇA do cliente perante o
site.

26. Acredito que o incremento das compras pela Internet virá a partir do momento em que as opções de
pagamento forem mais seguras. Nas condições atuais penso ser inseguro efetuar esse tipo de transação.
Adicionalmente, devem ser divulgadas as empresas que tem uma política de segurança implementada,
como forma de dar confiança aos consumidores.



27. Acredito que o problema de segurança não é do meio "internet", mas da seriedade das empresas e das
pessoas que irão manusear os dados de crédito que fornecemos. Muitas vezes, por exemplo, corremos
mais risco em um restaurante, onde o garçom leva o nosso cartão e não temos idéia do que ele fez com
as informações que estavam ali disponíveis.

28. Além da insegurança quanto ao pagamento, há também a insegurança da entrega, o que inclui a
necessidade do pagamento estar vinculado a ela.

29. Antes de mais nada, o usuário deve sempre checar se ele esta em ambiente seguro na hora de
pagamento, sempre checando o certificado de segurança HTTPS. Checo sempre se o certificado é
emitido para aquele site que estou comprando mesmo, se o certificado é concebido de uma empresa
confiável (Ex: VeriSign) e se esta válido ainda. Aí sim compro, mas mesmo assim nunca com 100% de
segurança.

30. Apesar de haver uma resistência quanto as compras na internet é importante avaliarmos a segurança
dos sites, como criptografia do site

31. Apesar de já ter feito compras via internet e de antes ler toda as informações de segurança do site,
ainda assim fico receosa de fazer este tipo de transação, isso se deve as inúmeras notícias de fraudes
divulgadas pela midia e pelo fato de me sentir indefesa diante dessa situação.

32. Apesar de não ter receio de compra na Internet, eu realmente acredito que a falta de credibilidade na
"segurança da Internet" representa uma barreira de entrada de novos compradores on-line.

33. As empresas que investem em segurança e se preocupam em informar que a transação com ela é
segura passa ao internauta muito mais confiança. o risco é inerente 'a vida mas ninguém que se arriscar
demais.

34. As reportagens sobre fraudes na internet amedrontam os compradores potenciais.
35. Boleto bancário é muito complicado. Tenho medo de comprar em sites estrangeiros pela entrega e

principalmente pelo imposto - nunca se sabe o preço q vai chegar.
36. Cartão de Crédito e Dinheiro Eletrônico são problemáticos pois não são nominais, ou seja, não

dependem de identificação positiva para serem usados, falsificações e afins podem ser facilmente
usados, onde a criptografia usada não é o suficiente (e mesmo se fosse suficiente ninguém pode
garantir a integridade dos servidores, ou seja, hoje funciona: compre a seu risco)

37. Claro que se existir um certificado de segurança como o que existe em alguns sites, as compras on-line
se tornarão totalmente seguras, basta saber aonde comprar.

38. Como posso ter certeza que a empresa, após receber o pagamento - por qualquer meio - , remeta a
mercadoria comprada? Só compraria de empresa reconhecidamente tradicional e idônea.

39. Comprar pela internet pode ter algum risco, especialmente se você não sabe o que esta fazendo, mas
não creio que seja mais seguro se aventurar nas ruas de nossas cidades atrás de um produto que nem
sempre se acha. A tecnologia atual garante um nível de segurança muito bom para transações on-line e
as compras (e outras atividades on-line) em sites que implementam essas tecnologias são tão seguras
quanto comprar pão na padaria, sem o risco de ser atropelado na rua.

40. Comprar pela NET, para mim é muito seguro e cf cartão de crédito mais ainda, porém só compro de
sites que conheço, por exemplo a SARAIVA. Obrigada.

41. Compraria se conhecesse a idoneidade do fornecedor ou se fosse uma grande empresa tipo lojas
americanas e etc...

42. Comprei muito na Amazon.com, deixei de comprar com a alta do dólar. Comercio eletrônico é seguro
lá fora. Não dou credibilidade a veículos nacionais, que já nos dão mau atendimento em lojas.

43. Conheço muitos casos de pessoas que tiveram suas senhas descobertas, e acredito q o comércio
eletrônico no Brasil, crescerá e muito por vias de pagamento tradicional, pois cartões de crédito têm
custo elevado de juros e a grande maioria não os tem.

44. Considero o boleto on-line a melhor solução pois não corremos o risco dos dados do cartão caírem em
mãos erradas.

45. Considero o cartão de crédito muito seguro,e uso-o em 95% de minhas compras, desde que não tenha
que colocar o n° na Internet.



46. Considero riscos potenciais quando o cadastro junto a fornecedores sejam facilmente manipulados sem
a anuência do interessado (comprador), expondo dados pessoais a terceiros!

47. Creio que esta pesquisa seja válida no que diz respeito ao perfil de quem compra e não compra na
internet. Gostaria muito de ser convencido de que pela internet seria um meio seguro, além de
econômico, de se comprar. Acho que deveria ter algum órgão que regulamente estas transações, e que
dê ao usuário, as mesmas garantias em compras convencionais. Parabéns pela iniciativa.

48. Desconheço o que seja dinheiro eletrônico.
49. Deveriam fazer um dinheiro melhor na net.
50. É mais arriscado você dar o seu cartão de credito num restaurante, onde o vendedor pode anotar os

dados dele e comprar pela internet do que fornecer os mesmos dados na internet, que também não é
segura.

51. EM MINHA OPINIÃO A SEGURANÇA NA INTERNET EXISTE,MAS EU PARTICULARMENTE
NÃO COMPRO NADA POR ESTE MEIO, POIS JÁ TIVE NOTÍCIAS DE OUTRAS PESSOAS
QUE TIVERAM PROBLEMAS,ENTÃO PREFIRO NÃO ARRISCAR, ENTÃO SUGIRO QUE
HAJA MAIS SEGURANÇA NA INTERNET E QUE ESTES TIPOS DE SEGURANÇAS SEJAM
PUBLICADOS BASTANTE PARA QUE RETIRE O MEDO OU A MAL IMPRESSÃO QUE
EXISTE NA CABEÇA DAS PESSOAS!!

52. Em todos os sistemas de transação comercial, sejam eletrônicos ou não, existem inseguranças. A
Internet não é mais nem menos segura que nenhum dos outros meios.

53. EM TODOS OS SITES DE COMPRA, A ÚNICA FORMA DE PAGAMENTO PARCELADO É NO
CARTÃO. COMO É CONSIDERADO MUITO ARRISCADO ESTE TIPO DE PAGAMENTO, JÁ
DEIXEI DE COMPRAR ALGUMAS COISAS.

54. Embora ache cartão de crédito inseguro, boleto bancário seguro, acho extremamente desagradável sair
da internet para ir ao banco efetuar alguma operação. O ideal seria conciliar segurança com conforto.

55. Enquanto as empresas de cartão de crédito e os sites de venda on-line não investirem pesado, mas
pesado mesmo em segurança para compras na internet, e não fizerem campanhas publicitárias
convincentes sobre o tema, acho que o comércio eletrônico Business-to-consumer vai demorar muito
para decolar.

56. Esqueceram de mencionar serviços pagos pela internet, q não precisam de entrega, como sites pornôs,
etc. As questões 5 e 6 são tendenciosas. Toda a pesquisa devia ser mais abrangente, e não apenas para
a questão da segurança de receber ou não o produto encomendado. Trabalhei em instituto de pesquisa
por muitos anos. Atualmente trabalho com produção web. Obrigado.

57. Esta vendas irão ficar boas e seguras, no meu entender é claro, o dia em que puder efetuar o pagamento
ao entregar. Recebeu, pagou.

58. Estou decepcionado e até traumatizado com uma compra feita no Shopping Uol. Paguei à vista em 03-
11-2000 e não recebi o micro computador. O Shopping Uol mantém esse fornecedor com VÁRIAS
reclamações no próprio Shopping Uol, continuam vendendo e não entregando. Basta olhar no MURAL
do Shopping Uol. Em resumo: Comprar pela internet é 100% arriscado ! e se precisar de ajuda,
esqueça! o máximo que você vai receber é: "lamentamos, mas não podemos nos responsabilizar"

59. Eu acho muito que isso depende .. a internet esta cada vez adquirindo usuários que vem fazendo
compras pela web, as empresas estão se preocupando mais com a segurança e a comodidade do seu
cliente, portanto .. antes de comprar, pesquise, compre numa loja de confiança, que tenha nome etc.
Comodidade acima de tudo.

60. Eu acho q a forma de pagar pelo boleto é mais segura
61. Eu acho que a intemet,tem que qualificar mais seus serviços,por exemplo a terceirização é uma grande

saída,por que só assim o usuário ficaria mais seguro.Caso uma empresa coloca-se disposta a prestar
serviço de compra e venda com certeza nós usuários ficaríamos cada vez mais seguro de nossas
transações ...

62. Eu acho que o Brasil deveria ter leis específicas para proteger o cidadão que compra pela internet. Mas
se o próprio código penal já é da década de 40, imagine a segurança que nós internautas temos.

63. Eu acho que qualquer tipo de compra pela internet é insegura, independente da empresa q você esteja
comprando .. se tiver outra forma de compra, eu faria pela essa outra forma.



64. Eu compraria por transferência eletrônica, mas não compraria com cartão de credito.
65. Eu compro, mas ainda tenho medo.
66. Eu geralmente consulto pela internet o melhor preço e então vou a loja para comprar.
67. Executo a compra dependendo da credibilidade do loja. E do conhecimento de poucos que a maioria

delas executam a validação d compra manualmente e não on-line como no caso dos sistema set e
carteira eletrônica Bradesco.

68. Facilidade de compra pelo cartão e principalmente pelos prazos conseguidos é com certeza um bom
motivo p/ tomar este meio de pagamento. cada vez mais seguro.

69. Faltam sites que disponham de opção de pagamento via Boleto Bancário. E por cartão sempre é mais
caro, até pra ter ele é mais caro. E quanto a "(as informações deste cadastro também serão
confidencias)" isso não existe. Só compro via net porque aqui não se acham estas mercadorias.

70. Faltaram assuntos sobre produtos adotados pelos usuários para proteção de ambiente pessoal.
71. Fato importante, que deveria fazer parte das questões, é a observação quanto ao uso de criptografia nos

sites de e-commerce.
72. Fiz uma compra no Ponto Frio de um microondas e foi um pesadelo. O produto veio danificado, e

demorou mais de 2 meses para o problema ser resolvido. Sem falar que há loja do ponto Frio em
Bauru, mas mesmo assim, a troca só pode ser feita via Rio de Janeiro. Os atendentes não resolvem
nada, a logística é péssima, e o atendimento é precário.

73. Fiz uma compra no site a InfinityTecnologia, já fazem 2 meses e ate agora não recebi, e não
devolveram o meu dinheiro.aCHO QUE FUI ROUBADA

74. Forma mais segura de pagamento, seria na contra entrega com recibo confirmando o recebimento.
75. Gostaria de ressaltar que, nenhum sistema de segurança é totalmente seguro ...portanto , não devemos

acreditar muito em avisos de sites seguros. Espero que , co~ essa pesquisa, todos tenhamos uma nova
face da internet e que cada vez mais, as informações sejam vinculadas de forma que possamos
avaliar/observar as corretas das falsas. Vicente.

76. Gosto de navegar na internet e conhecer coisas novas mas, ultimamente, fiquei meio inseguro depois
de um débito na minha conta bancária denominado "INTERNET", que ocorreu há alguns dias, que não
sei do que se trata, pois não fiz nenhuma compra, nenhuma assinatura e nem dei permissão para que
isso acontecesse.

77. Há outras formas de pagamento muito seguras, como o cartão de débito na Internet (Cheque
Eletrônico)

78. Imagino que o problema em transações eletrônicas não está na forma de pagamento, exceto na questão
do Cartão de Crédito, que pode por segurança do sistema e não da transação em si, ser obtido por
terceiros. O problema maior nestas transações está na credibilidade do fornecedor/lojista.

79. Infelizmente, pela nossa falta de tempo, é muito cômodo comprar via Internet. É certo que, não existe
100% de segurança, existe os sites mais confiáveis, onde, pelo menos dá para jogar um processo em
cima e receber o prejuízo.

80. Isto sobre invasão é meio fictício....hoje em dia num site seguro com criptografia de 128bits que ate é
usado pelo internet explorer 5.5 é quase impossível quebrar esse tipo...da pra quebrar, mas mesmo
assim demoraria anos....mas quem prevê o futuro?

81. Muitas pessoas não compram nada na Internet por "medo dos hackers que roubam numero de cartão de
credito", mas entregam o mesmo cartão de crédito para um frentista de posto de gasolina e ficam
esperando dentro do carro o comprovante. Eu confio muito mais na Americanas.com ou Amazon
Books que em qualquer frentista de posto de gasolina. P.S.: trabalho numa empresa de informática na
área de Internet/segurança e sei como funcionam essas "coisas".

82. NA MINHA OPINIÃO NÃO EXISTE SEGURANÇA TOTAL NA INTERNET, PENSO QUE
MUITOS CASOS DE VIOLAÇÃO NÃO SÃO REGISTRADOS, INCLUSIVE BANCO DO
BRASIL, BACEN, RECEITA FEDERAL,ETC.

83. Na minha opinião todas as transações feitas pela internet deveriam ser através de cartões de credito
devido a sua praticidade e segurança



84. Nada é 100% seguro, mas os meios de pagamentos eletrônicos hoje na internet estão muito segura,
mais não INVIOLÁVEL!

85. Não conheço vale postal nem dinheiro eletrônico

86. Não costumo comprar na internet porque não há nenhuma garantia de que receberei o produto apos
efetuar o pagamento ... se houvesse uma forma mais segura e com mais garantias compraria muito
mais ...

87. NÃO É POR CAUSA DA NET QUE CARTÃO DE CRÉDITO É INSEGURO, É O SISTEMA
ATUAL DAS COMPANHIAS QUE ADMINISTRAM, POIS VOCÊ PODE TER PROBLEMAS EM
QUALQUER LOJA COMUM. BASTA UM FUNCIONÁRIO DESTA LOJA QUE TEM ACESSO
AO NÚMERO QUERER FAZER UMA FRAUDE. SERIA TÃO FÁCIL TER UMA SENHA
SEGURA, REALMENTE EU NÃO ENTENDO.

88. Não existe meio totalmente seguro nem na vida real tampouco na virtual; Isso é um critério de duas
vias, a do vendedor (que precisa fornecer o maior número de pagamentos possíveis e vantajosos a ele)
e o comprador (que tem de escolher um método no qual não saia perdendo). O que importa é a
credibilidade do vendedor e a fidelidade do comprador.

89. Não existe site seguro, apenas com uns simples Firewalls, que travam logo de cara. A maioria tem
bugs de Dos, arriscado a ser vítima de over flow e por meio deste, pegar arquivos de números de
cartões ou até mesmo senhas. Não existe site seguro 100% e nunca existirá. "Nós sabemos disto,
sabemos daquilo, Conheça teu inimigo como a si próprio".

90. Não gosto muito de ter que pagar (depósito, por exemplo) pra depois enviar o comprovante para só
então receber o produto ... acho meio inseguro, nada me garante que vou receber o produto depois de
pagar

91. Não há uma maneira de verificar se nossos dados foram distribuídos, ou se tivemos o número de nosso
cartão clonado e em uso em algum lugar do mundo.Também há problemas no que tange à entrega do
produto e à possibilidade de devolução no caso de insatisfação. Em alguns casos, a falta de
"tangibilidade" do processo pode ser um problema, principalmente em bens mais caros e/ou de maior
envolvimento. de avaliar se o negócio existe de fato ou não.

92. Não passo qualquer tipo de informação que considero sigilosa por meio da internet, visto que os
sistemas não são completamente seguros.

93. Não são todas as pessoas que utilizam cartão de crédito no dia a dia. Muitas só o utilizam quando é
extremamente necessário. Outras nem possuem (meu caso).

94. Não se deveria comprar através da internet é muito arriscado. (já ouvi histórias de gente sendo
enganada pela internet).Estou até em dúvida de cadastrar-me aqui pode ser inseguro.

95. Não vejo porque de não comprar pela internet em razão da insegurança nos cartões de crédito.
Acredito que um seguro usual contra riscos poderia resolver a questão. Lógico que os produtos têm
que ser de interesse do comprador, caso contrário pouco adiantaria falar em segurança. Compra quem
quer e quem precisa.

96. NO BRASIL NÃO DÁ PRA CONFIAR NEM NA LOJA DA ESQUINA IMAGINE COMPRAR DE
UMA LOJA VIRTUAL QUE VOCÊ NEM SABE DE FATO EXISTE E SE EXISTE ONDE FICA,
SE FOR O CASO DE DEVOLVER MERCADORIA INSA TISF ATÓRIA

97. No caso de vale postal, depósito, ou cheque nominal, só contra entrega da mercadoria
98. no meu entendimento a internet precisa divulgar os meios seguros de um transação comercial para que

o usuário sinta seguro e possa desfrutar da comodidade que a internet oferece.
99. Nos sites conhecidos efetuo compras com certa regularidade e os prazos são sempre cumpridos sem

nenhum problema até o momento.
100. Nós usuários devemos ser bem precavidos e tentar usar apenas sites confiáveis de empresas renomadas

e conhecidas e não comprar em qualquer site pois ai sim é muito perigoso
101. Nunca compra nem pretendo comprar via internet. Quero ver e pegar a mercadoria ANTES de pagar.
102. Nunca comprei nada pela internet, mas conheço pessoas que nunca tiveram problemas, mesmo assim,

tenho muito receio e gostaria de receber mais informações a este respeito.



103. Nunca comprei pela internet pois não acho confiável, se algum dia eu o fizer, com certeza irei optar
por pagamento com boleto bancário, também não estou certa de realmente receber a mercadoria em
casa. Também acho o frete muito caro!

104. NUNCA ME INTERESSEI EM ADQUIRIR PRODUTOS VIA INTERNET,POIS NÃO TEREI
CERTEZA DA QUALIDADE DOS PRODUTOS.

105. O cartão de credito e' a forma mais segura de se comprar na Web, pois mesmo se ele for
roubado/clonado por um Hacker qualquer, a administradora do cartão não cobra as despesas efetuadas
no cartão mas que não tenham sido reconhecidas pelo proprietário do mesmo.

106. O cartão de credito não é muito legal, mas o melhor que você citou foi o do vale postal, este para min
é o mais seguro o vale postal você paga para retirar a encomenda

107. O caso aqui não é somente a segurança do pagamento, mas a segurança da entrega, se ela é garantida
em sites desconhecidos. Algum organismo federal ou privado deveria certificar operações na Internet.
Outro ponto é, resolvido o problema da segurança de pagar e receber, está nos prazos de entrega e
acuracidade da entrega, pois estas deixam a desejar, conforme relatos noticiados.

108. O comercio pela Internet não funciona pelos motivos: insegurança em pagar adiantado, ineficiência na
entrega, risco de golpes e, principalmente, pelo fato de os produtos ofertados custarem mais caro do
que os disponíveis nas lojas.

109. O fator mais importante é conhecer a loja onde se está comprando ou realizando a negociação.
Principalmente se algum conhecido já tenha utilizado

110. O maior problema das compras no virtual é que o brasileiro, no geral, ainda, não está habituado
trabalhar com cartão. Portanto, cabe aos órgãos de imprensa passar mais esclarecimentos dessa
tecnologia de ponta, já que o negócio está globalizado. Portanto, o que resolverá este impasse será a
evolução com educação.

111. O maior problema são as próprias adminístradoras de cartões que dificultam o cancelamento da
compra, quando esta não foi feita por você. Eles exigem que você pague e depois reclame ou
simplesmente dizem que pela internet não tem responsabilidade e que você, proprietário do cartão, foi
quem autorizou. Porém ocorrem casos de pessoas terem efetuados apenas uma compra e o vendedor
via internet continuar mandando cobranças, já que possui o n°. do cartão do cliente.

112. O problema com cartão de crédito é que normalmente os sites mantém o numero do cartão de crédito
dos clientes "logado" em algum arquivo Cedo ou tarde algum hacker e/ou script-kiddie invade o
sistema, e se ele souber do que se trata ele pega o db dos compradores com certeza

113. O problema é aonde pedir socorro quando ocorrer um problema na compra. Depois de fornecer o
Número do cartão de crédito quem garante que ele não será mais usado sem minha autorização.
Quando simplesmente se cadastra nessas páginas não se suporta o número de e-mail com propaganda,
imagine comprando.

114. O problema maior da utilização dos cartões de crédito parece ser após a transação, pois alguns sites
armazenam suas informações, tomando a partir daí suscetível a ataques indesejáveis.

115. O problema não é a transação em se... mas sim onde ficam os dados cadastrais e bancários
armazenados (BD)

116. O problema nem é tanto a segurança eletrônica, comprar usando o cartão, mas a dúvida se vou receber,
quando, em que estado, como reclamar,etc.

117. O público em geral precisa saber de mais esclarecimentos sobre o que é e não é seguro na internet.
Falta publicidade para isso.

118. O que acontece é que o pagamento eletrônico é mais fácil; senão é melhor sair para comprar. O que
vale é a comodidade.

119. O que me leva a não comprar...é o fato do produto muitas vezes sair mais caro que em uma loja, ou no
caso de alimentos e flores...mais caro que usar o telefone.

120. O que se tem que tomar cuidado, é fazer compras em sites conceituados e seguros. Em relação aos
Internacionais, é que não se tem alguns direitos caso aconteça alguma coisa com a mercadoria ou com
o pagamento.



121. O shopping virtual tem ofertas bastante tentadoras,o que me faz desistir delas são: preço do frete para
entregar onde moro (Camaçari-Ba);prazo de entrega muito longo;insegurança na forma de pagamento
c/ cartão de credito;tenho medo que o pedido venha errado ou que nunca chegue.Por tudo isso prefiro
ir pessoalmente numa loja e comprar o que preciso.

122. Os cartões de crédito deveriam conter a foto do cliente e somente ser liberado pela digital ou fundo de
olho. Nenhum pagamento deveria ser feito sem confirmação pelo banco ao cliente antes que fosse
encaminhada para débito em conta. A tradicional mensagem de que temos tempo para bloquear é
ridícula.

123. Os Cartões de Créditos para uso na Internet, são garantidos pelos suas Administradoras, mas mesmo
assim não garante ao usuário possibilidade de clonagem do mesmo.

124. Os programas desenvolvidos pela tecnologia de informação, vem em instância maior, conforme o
próprio nome sugere, agilizar processos nos mais diversos campo da Ciência. São desenvolvidos pelo
homem, esse homem, constrói, modifica e destrói.

125. Os sistemas ECHELON da NSA e Carnivore do FBI (entre outros) justificam a escolha pelas opções
mais radicais e negativas sobre ter ou não segurança na rede

126. Os sites de vendas on-line ainda tem que evoluir em questão de segurança não só da transação
financeira como também preservar os dados pessoais do usuário.

127. Para mim o problema de segurança não esta no item pagamento, mas sim no de entregar a mercadoria
comprada, do mesmo jeito, no prazo e com a qualidade esperada.

128. Para o comprador o mais seguro é deposito bancário e boleto bancário, pois se o produto não chegar,
não de paga. Sendo que o boleto não é muito seguro, pois se não pago, da problema ao nome.

129. Para o pessoal da FGV que, aparentemente, não sabe matemática: (Quantas vezes você adquiriu
produtos e/ou serviços através da Internet nos últimos 12 meses?) multiplicado por (Em média, quanto
gastou por compra?) é igual a (Ao todo, quanto gastou nos últimos 12 meses?); portanto, uma das três
perguntas é redundante (na questão 2).

130. Para se fazer qualquer transação deve-se primeiro verificar se o site é confiável e pertencente a uma
empresa idônea.

131. Penso que se o pagamento via cartão de crédito está disponível é porque a administradora do cartão fez
um convênio com os responsáveis pelo site. Neste caso, coube à administradora do cartão averiguar os
procedimentos de segurança da empresa conveniada.

132. Por trabalhar na industria bancaria presenciamos fraudes a todo o momento, ainda ha muita
insegurança na transações via internet.

133. praticamente todos os dias lemos noticias que hackers driblaram a segurança de empresas e
conseguiram os números dos cartões dos clientes. dificilmente eu compraria com cartão de crédito.
principalmente depois de ter lido que um ex-hacker condenava esta atitude por ser extremamente
vulnerável.

134. Quando aparece a mensagem do computador, de que o site é seguro ou de que as transação é segura, aí
eu confio. Mas deveria haver uma área do Procom seja on-line, só para casos de internet.

135. Quando nos deparamos com o desconhecido, normalmente temos apreensão e medo.A internet ainda e
desconhecida para a maioria.Cabe conhecê-la, utilizá-la e, ai, sim, adquirir confiança para utilizá-la na
sua plenitude.

136. Quando um site de compras não é muito reconhecido pela net, talvez seja alguma isca para roubo de
cartões de crédito.

137. Quanto às formas de pagamento, acho meio complicado fazer um depósito bancário, tendo de se
locomover até um banco, sendo que a compra efetiva foi feita num clique. Existe um certo paradoxo
neste ponto, além de se ter pago o produto sem ainda tê-lo recebido. Comprar via internet é um assunto
que ainda dará muito pano para a manga...

138. Saliento que o maior problema existente hoje não é o tráfego das informações (graças à criptografia), e
sim a guarda dos dados nos servidores das empresas. Por isso nunca mais usei meu cartão de crédito na
Internet (a única vez que usei o site foi invadido e meu cartão usado para compras indevidas (prejuízo
de US$ 400,00), que não paguei por ter conseguido provar a Administradora que os gastos não foram
meus)...



139. Se o pagamento nas formas tradicionais forem antecipados o comprador fica sem garantia alguma de
recebimento. Se for posterior o vendedor é quem fica na insegurança. Essa questão precisa de um meio
mais sofisticado para ser solucionada.

140. Se o site que oferece os produtos for conhecido em compro, mas para pagar com boleto.
141. Se você compra um produto de um site, e é obrigatório pagar adiantado no caso o boleto, você não tem

segurança de receber o produto, e insegurança de que você não fique satisfeito! Prefiro o chegue
nominal (ponto frio) ou sedex a cobrar!

142. Segurança na Internet ?! Não estamos nem engatinhando ainda neste assunto !O site do F.B.I. é
hackeado ! O site da Microsoft é hackeado ! Existe segurança na Internet??!!

143. Sempre procuro comprar em lojas virtuais que me ofereçam como forma de pagamento o boleto
bancário. Aí eu vou ao site do meu banco e já faço o pagamento na mesma hora. Se acontecer algum
problema nessa transação comercial será apenas entre eu e meu banco. Compras com cartões de
crédito sempre estão mais sujeitas a "clonagens". Não acho seguro.

144. Só faço compras se o site for ambiente seguro (SSL - "cadeadinho" na barra de status!)

145. Só não adquiri nada pela internet por falta de oportunidade, pois, não veria problemas, pois, hoje em
dia tudo é arriscado, on-line ou não.

146. Sobre as transações eletrônicas, elas são seguras, mas em 70% dos casos o servidor que armazena os
dados da transação pode ser hackeado e os dados contidos nele disponibilizados; não adianta usar
criptografia forte para a transação e deixar as informações acessíveis no site. Quanto à critica sobre as
formas de pagamento, vale lembrar que a segurança pode envolver, no caso de pagamento não
eletrônico, extravio de correspondência (o boleto, o cheque, etc.).

147. Sobre compras pela internet, compro livros e cd's e só em lojas bastante conhecidas e consagradas no
mercado. E só compro cf cartão de crédito, pois se até a chegada da fatura não chegar o produto, ligo
para a administradora do cartão e cancelo a cobrança. A vantagem em comprar pela internet, não é
comodidade e sim o preço que quase sempre tem desconto.

148. Somente compraria em lojas com selos de segurança ( Verisign , IS, etc) e somente em lojas
conhecidas virtualmente. Ex: Import Express é conhecida como loja off-line. Não compraria nada em
sua loja virtual

149. Somos os navegadores na época dos descobrimentos no que diz respeito a internet, nenhuma certeza e
muita coragem e desafios a vencer

150. Sou breve ... Ninguém se arriscara em comprar um produto sem conhecer a firma .. e obvio n podemos
confiar em ninguém ... ainda falta muito para o pessoal confiar mas nesses serviços.. a confiança se
conquista aos poucos

151. Sou de uma empresa que presta segurança na internet, acho que deveria estar descrito aqui, quais são
os site seguros, e não a forma de pagamento.

152. Tem gente que não tem cartão de credito por opção, da falta de segurança, clonagem etc .. e não pode
adquirir nada, a maior parte das coisas são adquiridas assim, acabam perdendo freguesia.

153. Tenho mais medo de sites de grandes empresas do que sites de pequenas empresas. Das compras que
efetuei, não me lembro de ter gasto dinheiro com sites famosos, uma verdadeira balela da internet.
Confio em boas idéias não em marcas tradicionais, o risco sempre existirá

154. Tenho muito mais preocupação com o que os sites podem fazer com meus dados pessoais - ex.
tel/end/etc, do que com a forma de pagamento. Na dúvida, uso boleto.

155. Tenho pouco acesso à Internet, nunca aconteceu comigo, mas o que tenho visto e sabido, compra pela
Internet prefiro considerar que não seja seguro.

156. Tenho um amigo que comprou várias vezes pela Internet de várias formas de pagamento. Ele elogia o
sistema. Porém a gente sempre houve falar de clonagem de cartão e seu uso indevido. O problema é
"Qual o tamanho da dor de cabeça caso isto ocorra?", "De que forma solucioná-la?","Como saber se o
site é seguro?","O que garante que a transação não está sendo interceptada?"

157. Tive um problema com o ShopTime ,comprei uns disquetes ,com programa de internet,o programa
.não existia, cansei de reclamar,e nem resposta,não fui a fundo por falta de tempo,não pude suspender



pagamento cartão,pois comprei outro produto junto,esse é o inconveniente de compras ,na net,com
cartão!

158. Todas as compras realizadas por cartão, não foi fornecido o número pela internet, a Amazon.com tem
um serviço onde o número e fornecido através de uma ligação telefônica ou fax. Jamais enviaria meu
número de cartão pela rede, apesar de conhecer profundamente os procedimentos de segurança e
encriptação de dados. Simplesmente não confio nos sites.

159. Todas as empresas de venda direta pela internet deveriam manter contato total com cliente, assim
como a siciliano por exemplo... Quando existe algum atraso junto aos fornecedores a informação é
repassada por e-mail ou por telefone - como já me aconteceu.Bem como outras informações que
seguem as etapas do pedido realizado.

160. Todas as lojas virtuais ou serviços deveria aceitar o sistema de gerar boleto bancário, de preferência
feito em plataformas confiáveis como PHP e não servidores ruins como o da Microsoft só para poder
rodar formas de programação fáceis como asp.

161. Todas as transações irão depender muito não da empresa que está oferecendo os produtos, e sim pela
empresa que desenvolveu o site (o sistema) de compra. Fica realmente muito dificil para um usuário
final saber se a empresa que fez é boa ou não.....mas fazer o que né....são as coisas da Internet.

162. Todos os casos apresentam algum tipo de risco, deve haver maior comprometimento de quem vende.
Em todo e qualquer caso o vendedor se situa em uma condição em que a sua obrigação para com a
venda e questionável por ele mesmo.

163. Todos os meios de pagamento são seguros. Minha preferência pelo cartão de crédito se deve pela
conveniência acima dos demais.

164. Trabalho com internet faz 9 anos e com certeza não existe e nunca existira segurança no meio
cibernético. Todas regras podem ser quebradas, cedo ou tarde o local se torna vulnerável! basta tempo!
Ainda esses provedores de banda larga onde alguns usam IP fixo..ridículo! Acho que as pessoas antes
de se "arriscar" neste meio devem ler e se informar a respeito, principalmente o pessoal que utiliza as
salas de bate-papo, entre outros.

165. TRABALHO NA ÁREA DE INTERNET EM UM BANCO VIRTUAL E NUNCA ME PREOCUPEI
PORQUE TALVEZ ESTIVESSE "ASSEGURADO" PELO BANCO CASO VIESSE OCORRER
ALGUMA FRAUDE.MAS AS FRAUDES OCORREM REALMENTE,ATÉ PORQUE DEVIDO A
DESCUIDOS DOS INTERNAUTAS.

166. TUDO em questão de segurança PODE ser quebrado. Pode demorar minutos, horas, dias, meses ou
anos.. mas pode ser quebrado. Não existe sistema 100% seguro, o que existe são falhas ainda não
descobertas, ou fraudes ainda 'inéditas'.

167. Um grande problema em comprar com o cartão de crédito, é que, caso tenham acesso ao número,
qualquer outra pessoa poderia comprar em meu nome, até mesmo pessoalmente há muitas falhas nas
lojas que se quer conferem a assinatura, e qualquer rabisco a venda é efetivada.

168. Utilizo apenas o e-card para pagamento por cartão de credito(não uso nunca os meus cartões
tradicionais)

169. Vá a uma loja de verdade e durma tranqüilo.
170. Vale Postal é a melhor forma de pagamento
171. Vale postal é o meio mais seguro que você receberá o produto, não apenas que seus dados serão

copiados para uso indevido, nas que o produto será realmente entregue. Pagamento via cartão/depósito
bancário...etc, protege o vendedor de receber o pagamento, e ao comprador a confiança que receberá o
produto, se o mesmo vier errado, quebrado, a quem recorrer. Quanto a segurança dos dados transitando
pela internet (senha de cartão...etc), a segurança ainda é pouca.

172. Vejo a segurança na internet como uma questão de ordem estrutural da empresa que esta vendendo.
Tudo está ligado a forma que a empresa irá gerenciar as informações obtidas.

173. Vocês poderiam deixar claro o que é vale postal e dinheiro eletrônico.



Segurança na Internet

o mestrando Adrian Kemmer Cernev, sob a orientação do prof. dr. Jaci
Corrêa Leite, realiza, de 7 de março a 6 de abril de 2001 , pesquisa sobre
"Segurança na Internet e percepção do usuário", como parte de sua
dissertação sobre o tema.

Tem como objetivo verificar se a percepção da segurança existente na
Internet é ou não um fator de restrição ao crescimento e à amplitude de
difusão do comércio eletrônico no Brasil.

Os respondentes terão acesso aos resultados finais da pesquisa,
respeitada a confidencialidade dos usuários.

Para responder à pesquisa, clique aqui.

Escola de Admlnlstlação de Empresas de. ';:30 P auto
Fu~da~ãv Getulio Val~as
Direitos reservados
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compare Preços
liquidação
Guia Compras
ponta de Estoque
iG Presentes
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Participe da Pesquisa PSIU!
A Pesquisa PSIUI (Pesquisa sobre Segurans:a

na Internet e perceps:ão do Usuário) da
Fundas:ão Getulio Vargasl se propõe a

investigar a perceps:ão do usuário sobre
segurans:a. Participe você tambéml



• Conheça o nosso

mascote radical

• Universo Off-Road
muito prazer!

• É a sua primeira vez?

o Universo Off-Road está

crescendo. Tudo sobre Mountain Bike.
Dicas de trilhas, manutençiío, saúde, peças e

equipamentos e muito mais.
Está chegando Planeta 8ike

Somente para seus olhos Ecologia li: Meio Ambiente
Saiba como foi a P etapa da
IV Copa UNIJEEP 2000 •

Plante. uma irvor •. com o
mouse pOlI rticlpando do
CUCKÃRVORE - um supe r

E~~~~prOjetode reflorestamento
da Mata Atlântica. Ajude a
cuidar do que também é seu!

Remodelamos totalmente a
I~{io d. roTOS. Veja do
que os 4x4 são capazes:
quando enf rentam _,UiIII ,

lamil, ••..osõ •• , etc.

melhor copa Qff·Road do ano.

Sua Saúde nas Trilhas Que tal novas idéias? Ser jipeiro
Conheça o Mini lui ••• Afinal, que bicho é esse que



Sexta-feira, 30 de Novembro

Notícias

Brasil volta a captar recursos no Japão

Vasco da Gerne joqe completo com Olaria

Notebook com PIII de 1 GHz será lançado no Brasil

Naufrágios fazem pelo menos 30 mortos no Caribe

Demissão de Firmino será 'troco' aACM

Destaque do dia
Plataforma da Petrobras deve afundar em três dias EI ' WebMail E3

Shopping Portal
NETlINK

Nome:

COMPAa Senha:

Entrar no Shopping
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Domingo. 10 de Fevereiro

Noticias a, Busca na a
Web __

Fiesp condena proposta do governo e das centrais para FGTS

Bahia goleia e passa para próxima fase

Global e-Secure lança solução da e-Security no Brasil

Bush irá o. Pequim em outubro

Manifestantes invadem ministério e quebram portaria

Destaque do dia
Fogo em plataforma da Petrobrás já foi controlado

Acentue
normalmente. Use

booleanos,

Pesquisar:

BusCO!'

Shopping Portal

COMPAa
Entrar no Shopping

Aqui você pode opinar sobre
os temas mais polêmicos de
nosso dia-a-dia.
Sote a boca no trombone!
Participe!


