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RESUMO 

 

1. Objetivo 

 

O objetivo desta pesquisa é analisar a relação entre E-Satisfação, E-Confiança para o 

desenvolvimento da E-Lealdade das consumidoras de vestuário em e-commerce no Brasil. Para 

isso, foi utilizado o modelo de Chou, Chen e Lin (2015) aplicado na realidade brasileira. 

 

2. Design / Metodologia / Abordagem 

 

Pesquisa realizada com clientes do sexo feminino que realizam entre três ou mais 

compras de vestuário nos últimos 12 meses, na empresa estudada, seja via App ou Site. O 

levantamento dos dados foi realizado por meio da plataforma de pesquisa on-line Sphinx, sendo 

isto um pop-up que convidava a cliente no seu acesso ao site ou app a responderem o 

questionário. 

De um total de 409 respondentes, foram removidos 63 indivíduos, por serem 

funcionários de uma das empresas do grupo e outros 48 por terem respondido de forma errada 

o questionário (usaram a mesma escala para todas as questões). Assim sendo, a amostra ficou 

em 298 pessoas. 

O instrumento de pesquisa, consistiu em escalas Likert de sete pontos. O questionário 

foi traduzido do trabalho original de Chou, Chen e Lin (2015) pelo autor e revisado e adaptado 

ao vocabulário popular com ajuda de um profissional acadêmico e de profissionais do 

departamento de marketing da empresa Arthur Lundgren Tecidos S.A – Pernambucanas. Esta 

adaptação tinha por objetivo garantir o entendimento completo por parte das respondentes. 

Além disso, um pré-teste foi aplicado em 25 funcionárias do escritório central da 

empresa citada, respaldando desta forma o questionário traduzido. 

 

3. Resultados 

 

Os resultados mostraram que o prazo de entrega, assim como a aparência do site 

1exercem influência sobre a E-Satisfação. Já a E-Confiança sobre influência significativa tanto 

da segurança das informações financeiras, bem como a privacidade das informações pessoais. 



 

 

 
 

Por fim, a amostra contribui para a explicação da E-Lealdade por meio da E-Satisfação e E-

Confiança. 

Os R² das variáveis exógenas são: R² = 0,534 para e-satisfação, R² = 0,756 para e-

confiança e R²= 0,781 para e-lealdade, mostrando que mais da metade das variações da variável 

exógena pode ser explicada por esta amostra. Se compararmos ao trabalho de Chou, Chen e Lin 

(2015), temos os seguintes resultados: R² = 0,42 para e-satisfação, R² = 0,63 para e-confiança 

e R² = 0,45 para e-lealdade. Logo podemos concluir que esta amostra apresenta melhor 

aderência estatística que a amostra original. 

 

4. Implicações Práticas 

 

Com base nos resultados, recomenda-se ao gerente de e-commerce atenção redobrada 

sobre o cumprimento do prazo de entrega, buscando alternativas para surpreender as clientes, 

bem como cuidado com a aparência do site e as informações nele contidas. Esses pontos são 

cruciais na estratégia de estabelecer uma relação pautada na E-Satisfação. 

Da mesma forma, há a recomendação com relação a manutenção dos sistemas que 

garantem a segurança dos dados financeiros, haja visto a preocupação excessiva depositada 

neste elemento. Contudo se faz necessário a divulgação dessas políticas de segurança, 

objetivando reduzir a percepção de rico existente. 

 

5. Originalidade e Valor 

 

Este estudo contribui para a literatura devido a inexistências de pesquisas similares 

aplicadas no mercado brasileiro. Embora seja uma replicação do modelo de Chou, Chen e Lin 

( 2015), os resultados demonstram peculiaridades que podem estar ligadas a padrões culturais 

e comportamentais, abrindo a oportunidade para novas pesquisas. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: E-Lealdade, E-Satisfação, E-Confiança, Privacidade on-line dos dados 

pessoais, Segurança on-line dos dados financeiros, Prazo de entrega; Aparência do Website. 

 

 

 



 

 

 
 

ABSTRACT 

 

1. Purpose 

 

The objective of this research is to analyze the relationship between E-Satisfaction, E-

Confidence for the development of E-Loyalty of consumers of e-commerce apparel in Brazil. 

For this, the model of Chou, Chen and Lin (2015) applied in Brazilian reality was used. 

 

2. Design / Methodology / Approach 

 

Research carried out with female customers who had bought between three or more 

clothing purchases in the last 12 months, in the company studied, either via App or Site. Data 

collection was performed through the Sphinx online search platform, this being a pop-up that 

invited the client in their access to the site or app to answer the questionnaire. 

From the total of 409 respondents, 63 individuals were removed because they were 

employees of one of the companies in the group and another 48 because they answered the 

questionnaire incorrectly (they used the same scale for all questions). Therefore, the sample 

consisted of 298 people. 

The research instrument consisted of seven-point Likert scales. The questionnaire was 

translated from the original work of Chou, Chen and Lin (2015) by the author and revised and 

adapted to popular brazilian vocabulary with the help of an academic professional and 

professionals from the marketing department of Arthur Lundgren Tecidos S.A - 

Pernambucanas. This adaptation was intended to ensure complete understanding by the 

respondents. 

In addition, a pre-test was applied to 25 employees from the company's head office, 

thus supporting the translated questionnaire. 

 

3. Results 

 

The results showed that the delivery time, as well as the appearance of site 1, exert 

influence on E-Satisfaction. Already the E-Trust on significant influence of both the security of 

financial information as well as the privacy of personal information. Finally, the sample 

contributes to the explanation of E-Loyalty through E-Satisfaction and E-Trust. 



 

 

 
 

The R² of the exogenous variables are: R² = 0.534 for e-satisfaction, R² = 0.756 for e-

trust and R² = 0.781 for e-loyalty, showing that more than half of the variations of the exogenous 

variable can be explained by this sample. If we compare the work of Chou, Chen and Lin 

(2015), we have the following results: R² = 0.42 for e-satisfaction, R² = 0.63 for e-trust and R² 

= 0.45 for e-loyalty. Therefore, we can conclude that this sample presents better statistical 

adherence than the original sample. 

 

4. Practical Implications 

 

Based on the results, the e-commerce manager is advised to pay more attention to the 

delivery deadline, seeking alternatives to surprise customers, as well as being careful of the 

appearance of the site and the information contained therein. These points are crucial in the 

strategy of establishing a relationship based on E-Satisfaction. 

Likewise, there is the recommendation regarding the maintenance of the systems that 

guarantee the security of the financial data, since there is the excessive concern placed on this 

element. However, it is necessary to disseminate these security policies, in order to reduce the 

perception of the existing wealth. 

 

5. Originality and Value 

 

This study contributes to the literature due to the lack of similar research applied in the 

Brazilian market. Although replicating the model of Chou, Chen and Lin (2015), the results 

demonstrate peculiarities that may be linked to cultural and behavioral patterns, opening the 

opportunity for further research. 

 

 

KEYWORDS: E-Loyalty, E-Satisfaction, E-Trust, Online privacy of personal data, Online 

security of financial data, Deadline; Web designer. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Internet está mudando a forma como as pessoas trabalham, socializam, criam e 

compartilham informações, além de organizar o fluxo de pessoas, ideias e coisas em todo o 

mundo (MANYIKA e ROXBURGH, 2011). Essas rápidas mudanças da tecnologia ajudam a 

moldar a maneira como os usuários confiam na Internet no seu dia a dia (PONTES, SZABO e 

GRIFFITHS, 2015). Para se ter ideia da sua relevância, o Brasil ocupa a quinta colocação 

mundial em quantidade absoluta de indivíduos com acesso à web, atrás apenas de países como 

China, Estados Unidos, Índia e Japão, com aproximadamente 40% da população nacional 

conectados on-line (CERIBELI e MERLO, 2015). 

Com esse crescimento, diversos segmentos passaram a atuar por meio deste canal e 

com isso houve o surgimento de uma variedade de novos tipos de negócios (PARENTE e 

BARKI, 2017). Os varejistas já utilizam a Internet como um dos principais meios na busca de 

seus públicos-alvo, bem como na expansão para novos mercados (NSAIRI e KHADRAOUI, 

2013).  

Por conta disso, o e-commerce se tornou uma força de vendas poderosa com 

abrangência mundial, capaz de promover a prosperidade da companhia, gerar empregos e 

impulsionar o desenvolvimento de uma nação (PEÑA-GARCÍA, GIL-SAURA e 

RODRÍGUEZ-OREJUELA, 2018). No Brasil, o faturamento do e-commerce, apenas de vendas 

B2C, de produtos novos, foi de R$ 23,6 bilhões no primeiro semestre de 2018, 12,1% superior 

ao mesmo período de 2017, com projeção de fechar o ano em R$ 53,5 bilhões (EBIT A 

NIELSEN COMPANY, 2018). 

Os motivos desse sucesso e crescimento do comércio on-line são as vantagens 

propiciadas ao consumidor por meio da extensa variedade de produtos encontrados no e-

commerce em geral, a comparação rápida e fácil de ofertas disponíveis nos mais diversos 

varejistas e o acesso imediato às opiniões dadas pelos outros clientes à este site (CHOCARRO, 

CORTIÑAS e VILLANUEVA, 2015). Essas facilidades promovem um amadurecimento e 

empoderamento do consumidor, pois em poucos cliques ele tem à sua disposição diversos tipos 

de informações e comparações (VERMA, SHARMA e SHETH, 2016). 

Se por um lado todas essas facilidades ajudam os clientes na busca pela melhor opção 

de compras, por outro elas o tornam menos leais, por conta das diversas opções disponíveis, o 

baixo custo de pesquisa e baixo custo de mudança (ANDERSON e SRINIVASAN, 2003; EID, 
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2011;  LTIFI e GHARBI, 2012;  CHOCARRO, CORTIÑAS e VILLANUEVA, 2015;  VIJAY, 

PRASHAR e SAHAY, 2019). 

Assim como no ambiente físico, onde a busca pela vantagem competitiva leva à 

necessidade de redução de custos, aumento da lucratividade por meio da retenção e fidelização 

de clientes (HENNIG-THURAU e KLEE, 1997), o mesmo ocorre no ambiente digital, no qual 

o alto custo com a aquisição de novos clientes pode tornar o relacionamento não lucrativo nos 

primeiros anos (ANDERSON e SRINIVASAN, 2003; CHOCARRO, CORTIÑAS e 

VILLANUEVA, 2015). 

Logo, reter clientes é mais barato e vantajoso para a empresa em relação a conquistar 

novos. Assim, a conquista da lealdade se torna fundamental para a estratégia de longo prazo da 

companhia (AHMAD, RAHMAN e KHAN, 2017; PEÑA-GARCÍA, GIL-SAURA e 

RODRÍGUEZ-OREJUELA, 2018; VIJAY, PRASHAR e SAHAY, 2019). 

Uma  comparação importante sobre esse ponto: nas lojas físicas a lealdade do cliente 

é responsável pela manutenção da vantagem competitiva, pois contribui na redução de custos 

(clientes leais permanecem mais tempo na relação), diminui as despesas (clientes antigos 

exigem menos investimento em atendimento e retenção) e aumenta as receitas (devido as 

vendas cruzadas) (HENNIG-THURAU, GWINNER e GREMLER, 2002), já nas lojas on-line, 

essa lealdade se traduz em um impacto ainda maior, pois o aumento em cinco por cento no 

share de clientes leais amplia de 30% a 85% os resultados esperados (EID, 2011;  HU e 

CHUANG, 2012;  VALVI e WEST, 2013;  KUO, HU e YANG, 2013). 

A maximização dos resultados e a manutenção da vantagem competitiva se relaciona 

com o desenvolvimento de um relacionamento de longo prazo e o estabelecimento de um 

vínculo de lealdade entre os clientes e o varejista (MIQUEL-ROMERO, CAPLLIURE-GINER 

e ADAME-SÁNCHEZ, 2014). 

De acordo com a literatura sobre lojas físicas, o principal antecedente da lealdade é a 

satisfação, sendo ela capaz de ampliar e fortalecer a fidelização do cliente (CHOCARRO, 

CORTIÑAS e VILLANUEVA, 2015; AHMAD, RAHMAN e KHAN, 2017). Para o ambiente 

on-line, a confiança ganha destaque, pois o consumidor tem sérias preocupações com a sua 

privacidade e a segurança de suas informações pessoais e financeiras, aparência do site, prazo 

de entrega da mercadoria, entre outros (KUO, HU e YANG, 2013; CHOU, CHEN e LIN, 2015; 

AHMAD, RAHMAN e KHAN, 2017). 
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A falta de estudos sobre e-lealdade no e-commerce de vestuário brasileiro, reforçam a 

importância do objetivo desta pesquisa: analisar a relação entre e-satisfação, e-confiança para 

o desenvolvimento da e-lealdade de consumidoras de vestuário em e-commerce no Brasil. Para 

isso, foi utilizado o modelo de Chou, Chen e Lin (2015)  aplicado na realidade brasileira. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO E DESENVOLVIMENTO DE HIPÓTESES 

 

2.1. SATISFAÇÃO E E-SATISFAÇÃO 

 

As definições de Satisfação e E-Satisfação são muito semelhantes, uma vez que ambas 

comparam a experiência vivida a um determinado padrão esperado, entretanto existem algumas 

peculiaridades em cada uma delas, que vale a pena o entendimento e o estudo separado 

(NSAIRI e KHADRAOUI, 2013). 

 

2.1.1. Satisfação 

 

A satisfação do cliente pode ser definida como o resultado positivo entre o valor 

percebido de um produto ou serviço e o desembolso monetário para a sua aquisição 

(HALLOWELL, 1996), ou seja, é o contentamento referente a uma boa relação comercial 

(ANDERSON e SRINIVASAN, 2003; KUO, HU e YANG, 2013). Pode ser também, um 

julgamento favorável dos consumidores em relação às entregas propostas pelos fornecedores 

(OLIVER, 1997). Ou ainda, um sentimento vantajoso capaz de suprir expectativas, objetivos e 

necessidades, gerando assim um sentimento satisfatório (VAVRA, 1997).  

A concepção da satisfação ocorre por meio de duas perspectivas, a transacional (onde 

é considerado o resultado positivo entre a expectativa e a realidade) e a relacional (onde é 

considerada todas as experiências acumuladas ao longo de uma relação) (LTIFI e GHARBI, 

2012; KUO, HU e YANG, 2013; KIM, JIN e SWINNEY, 2009; CHOCARRO, CORTIÑAS e 

VILLANUEVA, 2015; LÓPEZ-MIGUENS e VÁZQUEZ, 2017).  

Para se compreender a satisfação de forma assertiva é mais usual a análise da 

perspectiva relacional, devido à sua capacidade de acompanhamento de dados longitudinais 

(KUO, HU e YANG, 2013; LÓPEZ-MIGUENS e VÁZQUEZ, 2017). Este entendimento é 

muito importante para que as empresas possam compreender quais são os seus pontos fortes e 
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fracos (YANG, 2003), e assim, tomar medidas corretivas que possam impulsionar a 

maximização de seus resultados e com isso fortalecer a sua vantagem competitiva, por meio de 

clientes satisfeitos (MIHELIS, G., GRIGOROUDIS, et al., 2001; YANG, 2003). 

Logo, uma empresa cuja estratégia esteja baseada na satisfação do cliente, deverá 

compreender ao longo do tempo seus desejos e necessidades e assim ofertar produtos ou 

serviços que venham a suprir expectativas depositadas (MIHELIS, G., GRIGOROUDIS, et al., 

2001).  

Assim sendo, se as experiências positivas levam à satisfação, as negativas levam a um 

estado de insatisfação (GOFF, BOLES, et al., 1997; EID, 2011; RAI e MEDHA, 2013; 

CHOCARRO, CORTIÑAS e VILLANUEVA, 2015). 

Se por um lado a satisfação impede que os consumidores queiram buscar alternativas 

para sair da relação comercial e contribui para a comunicação boca a boca espontânea (PEÑA-

GARCÍA, GIL-SAURA e RODRÍGUEZ-OREJUELA, 2018), a insatisfação será comunicada 

de forma mais expansiva capaz de gerar danos incalculáveis no curto e médio prazo (GOFF, 

BOLES, et al., 1997; AHMAD, RAHMAN e KHAN, 2017). 

Portanto, a satisfação é inegavelmente um dos principais componentes 

impulsionadores do bom desempenho, pois é uma fonte valiosa de vantagem competitiva e, 

quando somada ao atendimento diferenciado, contribui para o estabelecimento de uma relação 

de lealdade (LEWIN, 2009).  

 

2.1.2. E-Satisfação 

 

A E-Satisfação pode ser definida como a percepção positiva e duradoura, referente à 

aquisição de um produto ou experiência de consumo no e-commerce (ANDERSON e 

SRINIVASAN, 2003), é o resultado assertivo de todas as vivencias às quais um cliente é 

submetido durante a sua jornada de compras, finalizado com uma sensação de contentamento 

(NSAIRI e KHADRAOUI, 2013; VIJAY, PRASHAR e SAHAY, 2019), em outras palavras, é 

o estado emocional favorável, decorrente do cumprimento das expectativas que o consumidor 

depositou sobre o produto, marca ou empresa (LTIFI e GHARBI, 2012). 

Logo, a satisfação on-line pode ser entendida como o resultado positivo da percepção 

da qualidade e da confiança na empresa, gerando no cliente a crença sobre a existência de 

benefícios intrínsecos na relação, estabelecendo assim a intenção de recompra e posteriormente 
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um comportamento de E-Lealdade (FANG, CHIU e WANG, 2011; MORIUCHI e 

TAKAHASHI, 2016). 

Com base nisso, percebe-se a importância exercida pela E-Satisfação no varejo on-

line, como um fomentador da recompra e fixador dos alicerces para a E-Lealdade (FANG, 

CHIU e WANG, 2011), exercendo assim papel fundamental na manutenção da longevidade do 

negócio (MORIUCHI e TAKAHASHI, 2016).  

Fomentar a E-Satisfação se faz necessário para reter o cliente (ANDERSON e 

SRINIVASAN, 2003), e com isso, estabelecer uma relação respaldada pela confiança e os 

benefícios percebidos, e consequentemente, construir um vínculo de lealdade (FANG, CHIU e 

WANG, 2011), cuja a consequência será  a manutenção da vantagem competitiva e a 

maximização da lucratividade (HALLOWELL, 1996). 

Dentre os principais preditores responsáveis pela construção de uma relação 

satisfatória on-line, podemos destacar: a conveniência do site, a confiança nele depositada, o 

sua aparência, a qualidade de suas informações, a variedade de mercadorias disponíveis, a 

utilidade percebida, a sua facilidade de uso, a sua confiabilidade, o entretenimento proposto, a 

velocidade, tempo de resposta, capacidade de transação, cumprimento ao prazo de entrega 

prometido e valor percebido (NSAIRI e KHADRAOUI, 2013). 

Apesar desta vasta quantidade de preditores, apenas dois deles, o cumprimento do 

prazo de entrega e aparência do site, exercem influência significativa na construção da E-

Satisfação (YU, SUBRAMANIAN, et al., 2015). Por isso, se faz necessário entender quais são 

os aspectos culturais que influenciam na satisfação (VIJAY, PRASHAR e SAHAY, 2019), para 

construir um relacionamento de lealdade e assim impedir que o consumidor busque pela 

concorrência (KIM e STOEL, 2004). 

Entretanto, este entendimento exige da companhia alto investimento na cultura 

organizacional, bem como na elaboração de KPI’s (Key Performance Indicator) para medir e 

acompanhar a eficiência e eficácia das suas ações (MIHELIS, GRIGOROUDIS, et al., 2001). 

Esse acompanhamento é fundamental, devido à acirrada competitividade do ambiente 

on-line, onde estabelecer uma relação de lealdade com o cliente é fundamental para se torne 

vez mais rentáveis (ANDERSON e SRINIVASAN, 2003). Desta forma, por meio destes dados, 

os varejistas buscam oferecer um ambiente on-line bem projetado e fácil de usar, com 

conveniência, informações precisas sobre os produtos e serviços, entrega rápida e preços 

competitivos (SUBRAMANIAN, GUNASEKARAN, et al., 2014). 
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A satisfação on-line é influenciada principalmente pela aparência do site e pelo 

cumprimento do prazo de entrega, seguido pela segurança dos dados financeiros e privacidade 

das informações pessoais (LIU, HE, et al., 2008). Em contrapartida, alguns desses preditores 

podem exercer apenas papel de higienização, ou seja, eles não influenciam na satisfação on-

line positivamente, entretanto, a sua falta pode impactar de forma relevante a insatisfação 

(FANG, CHIU e WANG, 2011). 

 

2.1.3. Prazo de Entrega 

 

O Prazo de entrega tem se tornado um antecedente importante na formação da E-

Satisfação devido a impossibilidade do cliente ter acesso imediato às mercadorias compradas, 

gerando assim uma expectativa e ansiedade em relação ao recebimento dela (CHOU, CHEN e 

LIN, 2015).  

A existência desse intervalo de tempo, entre a compra e o recebimento da mercadoria, 

torna os clientes sensíveis em relação ao cumprimento do prazo de entrega (HSU, 2008). Desta 

forma a experiência positiva que pode levar a E-Satisfação se relaciona diretamente ao 

recebimento dentro dos prazos acordados (COLLIER e CAROL, 2006; GOETZINGER, PARK 

e WIDDOWS, 2006). 

Existem diversos estudos que relatam as queixas dos clientes em relação ao atraso no 

recebimento da mercadoria (GOETZINGER, PARK e WIDDOWS, 2006; SCHAUPP e 

BÉLANGER, 2005). Sob esta análise o prazo de entrega exerce influência significativa na 

construção da E-Satisfação (YU, SUBRAMANIAN, et al., 2015). 

Para os consumidores, os principais benefícios de se comprar on-line é o baixo custo 

do negócio e a rapidez no recebimento do produto adquirido, além disso, há também uma maior 

variedade de itens e serviços oferecidos onde o cliente pode ter acesso a todos os detalhes dos 

produtos (VISSOTTO e BONIATI, 2013). 

Neste contexto o prazo de entrega é avaliado sob diversas perspectivas como o 

cumprimento do prazo informado (FASANGHARI e ROUDSARI, 2008; COLLIER e 

BIENSTOCK, 2006; SCHAUPP e BELANGER, 2005; WANG e HUARNG, 2002), a entrega 

dos produtos corretos  (HOLLOWAY e BEATTY, 2008; COLLIER e BIENSTOCK, 2006), 

empacotamento adequado dos produtos e as condições dos produtos entregues (DHOLAKIA e 

ZHAO, 2010; POSSELT e GERSTNER, 2005).  
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Assim sendo, o recebimento da encomenda conforme esperado, com os produtos 

corretos, dentro do prazo de entrega estabelecido e nas condições previamente acordadas, 

continuam a ser fatores críticos na satisfação e lealdade dos clientes nas empresas de e-

commerce (COLLIER e BIENSTOCK, 2006). Ou seja, quanto maior a habilidade do site em 

honrar com os prazos acordados, maior será a satisfação para com ele (ZEITHAML, 

PARASURAMAN e MALHOTRA, 2002). 

 

2.1.4. Aparência do Site (Web Designer) 

 

Com o avanço da tecnologia as pessoas aumentam cada vez mais a sua dependência 

nas tecnologias relacionadas à Web (LIU e ARNETT, 1999). Assim sendo, no e-commerce a 

qualidade do site tem um papel fundamental para o sucesso do negócio já que é através dele 

que as empresas se relacionam com seus clientes, sejam eles leais ou potenciais (ZEITHAML, 

PARASURAMAN e MALHOTRA, 2002). 

Sob esta perspectiva as lojas on-line devem se preocupar com a aparência do site 

promovendo adaptações que atendam às necessidades e preferências do seu público-alvo, uma 

vez que uma loja on-line bem desenvolvida, sendo ela agradável e organizada, exercerá papel 

fundamental na conversão das vendas digitais (AHN, RYU e HAN, 2007; CHANG e CHEN, 

2009). 

Um site bem estruturado, com um design atraente, bons mecanismos de navegação e 

informações detalhadas sobre os produtos e serviços, que permitam ao cliente ter uma real ideia 

da qualidade dos produtos é essencial para promover a satisfação dos clientes (SCHAUPP e 

BÉLANGER, 2005). 

Para o cliente on-line, o layout, conteúdo e design são fatores fundamentais para o 

sucesso do e-commerce, principalmente quando apresentam estratégias diferentes para o sexo 

masculino e feminino (LI e HOLECKOVA, 2005).  

Em um mercado extremamente competitivo, como é o mercado on-line, a satisfação 

dos clientes precisa de atenção por parte das empresas, principalmente no que se refere a 

experiência de compras, levando em consideração a adaptabilidade para a conquista de 

diferentes públicos (HUNT, 1997; BOLTON , KANNAN e BRAMLETT, 2000; BROWN e 

LAM, 2008).   
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A aparência do site necessita incluir aspectos que devem ser foco de atenção das 

organizações, dos quais: atratividade, botões de atalho, aparência variável, organização, uso 

correto de fontes, uso correto de cores e consistência de cor, uso adequado de multimídia, 

consistência de estilo, escolha adequada do comprimento da página, boa rotulagem, opção 

somente texto e encontrar ajuda on-line (ALADWANI e PALVIA, 2002). 

Outro aspecto importante em relação a aparência do site refere-se a sua usabilidade, 

que tem por objetivo facilitar a navegação e com isso minimizar o esforço físico e racional 

(GASPAR, FONTUL, et al., 2014; OZOK, WU, et al., 2014).  

A usabilidade é um dos principais critérios avaliados pelos clientes para definir 

eficácia, eficiência e satisfação (DI BLAS, GARZOTTO e POGGI, 2009, CHOWDHURY, 

KARMAKAR, et al., 2014). Dada a complexidade natural esperada pelos clientes nos sites, 

interfaces naturais e fáceis de usar são um diferencial importante (JUNG e IM, 2015), 

principalmente quando os usuários podem experimentar um nível mais alto de diversão quando 

estão navegando (WANG e HUANG, 2015). 

 

2.2. CONFIANÇA E E-CONFIANÇA 

 

2.2.1. Confiança 

 

A confiança pode ser definida como a predisposição de uma das partes a ser expor ao 

risco perante a outra, com base na expectativa de que promessas serão cumpridas, 

independentemente das condições de monitoramento e controle da situação (MAYER, DAVIS 

e SCHOORMAN, 1995), ou ainda a expectativa positiva sobre o cumprimento de algo 

acordado, mesmo havendo o conhecimento de riscos envolvidos (LAU e LEE, 1999).  

Logo, a maioria das definições sobre a confiança englobam dois aspectos importantes, 

a crença da parte confiante na confiada (apesar das incertezas, riscos e vulnerabilidade 

existentes) e a percepção ao risco baseada na integridade e boa vontade do outro (KOUFARIS 

e HAMPTON-SOSA, 2004). 

Já no âmbito comercial, a confiança pode ser definida como a segurança de que uma 

empresa ou marca atenderá todas as expectativas às quais ela se propôs a entregar (DELGADO-

BALLESTER e MUNUERA-ALEMÁN, 2001), sendo a credibilidade e a benevolência o 
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alicerce dessa relação, principalmente quando são percebidas por seus clientes e parceiros 

(ANDERSON e SRINIVASAN, 2003).  

Esses aspectos são ainda mais importantes em mercados turbulentos onde há a 

predominância de incertezas e altos riscos (LEE e TURBAN, 2001), sendo a confiança o fator 

primordial para se estabelecer uma solida relação, gerando uma percepção de redução das 

ameaças existentes no mercado (DELGADO-BALLESTER e MUNUERA-ALEMÁN, 2001), 

resultando assim em uma vantagem competitiva por meio da conquista da lealdade (FANG, 

SHAO e WEN, 2016). 

Portando, empresas que se estabelecem no mercado construindo uma imagem de boa 

reputação, terão à sua disposição um ativo valioso para a manutenção e maximização da 

vantagem competitiva e assim serão reconhecidas como sendo companhias de confiança 

(KOUFARIS e HAMPTON-SOSA, 2004). Ou seja, a construção de uma imagem positiva junto 

aos seus clientes, fornecedores e parceiros (NGUYEN, LECLERC e LEBLANC, 2013). 

 

2.2.2. E-Confiança 

 

A E-Confiança pode ser definida como o elevado nível de credibilidade depositado 

por uma das partes da relação sobre a outra (NGUYEN, LECLERC e LEBLANC, 2013), é um 

conjunto de crenças mantidas pelo consumidor referente às características e ao comportamento 

esperado do fornecedor eletrônico (KIM, JIN e SWINNEY, 2009; EID, 2011;  NGUYEN, 

LECLERC e LEBLANC, 2013;  LÓPEZ-MIGUENS e VÁZQUEZ, 2017;  PEÑA-GARCÍA, 

GIL-SAURA e RODRÍGUEZ-OREJUELA, 2018), como se fosse um combo das ideias ligadas  

à benevolência e competência da marca (FANG, CHIU e WANG, 2011), ou ainda, é a 

capacidade de acreditar na integridade do parceiro comercial (VERMA, SHARMA e SHETH, 

2016). 

A E-Confiança é relacionada frequentemente às características da integridade, 

incertezas e competência (MORIUCHI e TAKAHASHI, 2016), podendo exercer grande 

influência na formação da lealdade, principalmente em mercados emergentes, entretanto, quase 

nenhuma em mercados maduros,  como por exemplo no europeu (PEÑA-GARCÍA, GIL-

SAURA e RODRÍGUEZ-OREJUELA, 2018), e já é praticamente ineficaz em países do oriente 

médio, onde as leis severas fazem com que não se haja esta preocupação, uma vez que já está 

estabelecida na cultura local (VIJAY, PRASHAR e SAHAY, 2019). 
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A desconfiança existente em alguns mercados se relaciona na maioria das vezes a 

fatores como: a preocupação com os dados financeiros e a privacidade das informações pessoais 

(LUO, 2002), contudo, ainda há outros elementos que contribuem para com ela, como por 

exemplo: a venda produtos falsos ou defeituosos, descrições enganosas, fotos falsas, problemas 

de atraso na entrega, envio de mercadorias diferentes da adquirida, entre outros (FANG, CHIU 

e WANG, 2011).  

Logo, a reputação do e-commerce e das suas empresas coligadas fomentam a E-

Confiança dos clientes, devido à credibilidade já estabelecida no mercado, dando uma sensação 

de segurança (HU e CHUANG, 2012; AHMAD, RAHMAN e KHAN, 2017). Com isso, os 

clientes passam a dar mais atenção a esses elementos, levando em consideração na hora da 

decisão de compra os seguintes fatores: a reputação do e-commerce, os comentários e os 

feedbacks dos outros clientes, a avaliação do pré e do pós-venda, etc. (SUBRAMANIAN, 

GUNASEKARAN, et al., 2014).  

Além disso, existem outros fatores importantes para o estabelecimento e a manutenção 

da confiança, como por exemplo, a disposição para a customização de produtos ou serviços,  

facilidade de navegação do site e as percepções sobre a segurança, a privacidade (VELUDO-

DE-OLIVEIRA e HUERTAS, 2018) e a qualidade do produto ou serviço (HENNIG-THURAU 

e KLEE, 1997). 

Todavia, de todos esses elementos, realmente os consumidores não abre mão da 

segurança em relação aos seus dados cadastrais e financeiros, dando preferência normalmente 

às entidades as quais eles já tenham alguma experiência (KIM e AHN, 2006).  A confiança 

também pode ser influenciada pelo valor percebido do produto ou serviço comercializado e 

pelo cumprimento prazo de entrega e consequentemente pela satisfação (FANG, SHAO e 

WEN, 2016). 

Por isso, acredita-se na construção da E-Confiança como decorrência um conjunto de 

experiências satisfatórias, que estabelecem na mente do cliente um respaldo de segurança na 

hora da recompra (MIQUEL-ROMERO, CAPLLIURE-GINER e ADAME-SÁNCHEZ, 2014). 

Porém, se por um lado o e-commerce facilita a venda ao cliente, incentivando-o a 

gastar mais devido às facilidades on-line, os problemas, especialmente de cunho ético, são os 

maiores responsáveis por denigrir a imagem deste canal (YANG, CHANDLREES, et al., 2009). 

Assim, podemos entender a importância da reputação e da confiança na relação on-line, pois os 

consumidores dão preferência para as instituições éticas (LEE e TURBAN, 2001), sendo essas 
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aquelas que apresentam sólidas e transparentes políticas de segurança e privacidade do seu site 

(YANG, CHANDLREES, et al., 2009). 

Em decorrência da movimentação do mercado com o objetivo de fomentar o comércio 

eletrônico, surgiram diversas agências tanto regulatórias como de classificação, cujo o principal 

objetivo é atestar a idoneidade dos sites e assim aumentar a confiança percebida (ANDERSON 

e SRINIVASAN, 2003). 

Pode-se concluir que a confiança no vendedor é a peça chave para a fidelização do 

cliente (FANG, CHIU e WANG, 2011) e com isso estabelecer um relacionamento de longo 

prazo (LIANG e CHEN, 2009), por meio da redução do risco percebido e da percepção de 

vulnerabilidade, levando a um maior comprometimento com o relacionamento (MIQUEL-

ROMERO, CAPLLIURE-GINER e ADAME-SÁNCHEZ, 2014).  

A confiança é o atributo mais importante em um relacionamento comercial on-line, 

onde os benefícios oriundos da relação são muito mais importantes que a experiência com o 

vendedor, ou seja, a E-Satisfação somada a E-Confiança serão os responsáveis pelo início do 

processo de fidelização do cliente (VERMA, SHARMA e SHETH, 2016;  LOPEZ-MIGUENS 

e VÁZQUEZ, 2017), que por sua vez, estará aberto a este relacionamento estável, pois sentirá 

a redução gradativa da sua preocupação com os riscos e incertezas existentes no mercado 

(ZHANG, BENYOUCEF e ZHAO, 2016), principalmente referente à privacidade e segurança 

de suas informações pessoais e financeiras (KUO, HU e YANG, 2013;  CHOU, CHEN e LIN, 

2015;  AHMAD, RAHMAN e KHAN, 2017). 

 

2.2.3. Segurança das Informações Financeiras 

 

Com a economia mundial baseada na tecnologia da informação, a segurança ao acesso 

do conteúdo disponível no ambiente on-line é fator crítico e fundamental para o sucesso das 

empresas que atuam nesse segmento, que por sua vez, também constitui a principal preocupação 

para o e-commerce (GAIVÉO, 2002). Desta forma, o rápido crescimento deste mercado tem 

como preocupação não somente a segurança como também a privacidade (MIYAZAKI e 

FERNANDEZ, 2002; HOFFMAN, NOVAK e PERALTA, 1999). 

A segurança na Internet é definida como um conjunto de procedimentos, práticas e 

tecnologias que garantem a realização de operações sem risco ao usuário (GARFINKEL, 2001), 
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criando ambientes para a realização de transações eletrônicas seguras (MAGALHÃES e 

GRILO, 2006). 

Em se tratando da percepção do cliente, a segurança percebida é definida como a 

crença onde o indivíduo acredita que o ambiente on-line seja seguro, principalmente no que se 

refere às informações financeiras como por exemplo o número do cartão de crédito, dados 

bancários, entre outros ( SALISBURY, PEARSON, et al., 2001). 

Apesar do crescimento exponencial das operações comerciais via e-commerce, esta 

modalidade ainda não é maior devido aos riscos envolvidos nas transações (SOUZA, 

BENEVIDES, et al., 2007). Sendo assim, as empresas devem investir em procedimentos, 

tecnologias e aplicações de segurança que, preveja, identifique e anule qualquer ameaça de 

fraude que possam resultar em prejuízo ao consumidor e consequentemente a perda da 

confiança (SALEH, 2013) 

Isso se faz necessário porque os indivíduos têm demonstrado constantemente 

preocupações referentes à segurança de seus dados financeiros e com isso desconfiando dos 

mecanismos de segurança existentes (VIJAYASARATHY, 2004). Deste modo, percebe-se a 

importância da segurança do site na decisão de compras do consumidor e consequentemente na 

formação e solidificação da e-confiança (SHAREEF, KUMAR e KUMAR, 2008).  

Conclui-se que a segurança percebida é de extrema importância para o consumidor no 

momento de tomada de decisão referente a realização da operação on-line, ou seja, se relaciona 

a capacidade da empresa em gerir as ameaças e assim melhorar a percepção do cliente com a 

finalidade de conquistar a sua confiança (FANG, CHAN, et al., 2005). 

 

2.2.4. Privacidade das Informações Pessoais 

 

Todas as operações realizadas no ambiente on-line processam um grande volume de 

dados e informações pessoais, sem levar em consideração o detalhamento das informações 

financeiras, logo, a empresa possui um rico banco de dados que possibilita utilizá-lo, bem como 

fornece a terceiros, mediante algum benefício, podendo isso representar violação da privacidade 

do cliente (FANG, CHAN, et al., 2005; ERMAKOVA, BAUMANN, et al., 2014).  

As operações on-line representam todas as transações comerciais referentes ao 

processamento de dados, textos, sons ou imagens, assim sendo, a proteção da privacidade das 
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informações pessoais dos consumidores tem se tornado cada vez mais importante para as 

empresas que atuam no comercio on-line (GUO, 2012). 

Esse volume de informações transacionadas surge da necessidade das empresas de 

suprir a falta do  contato face-a-face existente na loja física, ou seja, as empresas passam a exigir 

cada vez mais informações de seus clientes no intuito de se proteger contra fraudes, por outro 

lado, os clientes passam a se preocupar com qual o destino que essas informações podem tomar 

(CHA, 2011). Por isso, a privacidade das informações pessoais ganhou relevância pelos 

consumidores e se tornou uma das questões centrais no que se refere a confiança no e-commerce 

(BERNARD e MAKIENKO, 2011). 

Com base nisso, a privacidade pode ser definida como um conjunto de medidas e 

procedimentos que garantam ao cliente a certeza de que as suas informações pessoais não serão 

reveladas ou compartilhadas com terceiros (SHAREEF, KUMAR e KUMAR, 2008). 

Já no contexto do cliente, a privacidade percebida pode ser definida como a certeza de 

que todos os dados pessoais fornecidos em uma operação comercial não serão divulgados a 

terceiros sem a sua prévia autorização (GOODWIN, 1991; ANTONIOU e BATTEN, 2011).  

Logo, a experiência dos clientes no ambiente virtual e as suas preocupações em relação 

a privacidade de suas informações pessoais estão diretamente associadas à percepção de risco, 

que por sua vez tem interferência direta com o estabelecimento da confiança (MIYAZAKI e 

FERNANDEZ, 2002; D’ALESSANDRO, GIRARDI e TIANGSOONGNERN, 2012), 

podendo de forma direta influenciar também percepção de segurança, (UDO, 2001; 

MIYAZAKI e FERNANDEZ, 2002). 

 

2.3. LEALDADE E E-LEALDADE 

 

2.3.1.   Lealdade 

 

A relevância da lealdade para a manutenção da vantagem competitiva e maximização 

dos resultados da companhia, produziram ao longo dos anos diversos estudos relacionados ao 

tema e seus antecedentes: satisfação e confiança (ANDERSON e SRINIVASAN, 2003). 

O conceito de lealdade normalmente é definido como uma atitude de visitar 

constantemente um mesmo parceiro comercial sem a intenção de trocá-lo, é um compromisso 
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de recomprar o produto ou serviço do mesmo fornecedor ou marca, apesar de haver fatores que 

propiciem a troca (OLIVER, 1997). 

A literatura sugere que a lealdade do cliente pode ser definida de duas formas: a 

lealdade atitudinal, onde diferentes sentimentos criam um vínculo entre o cliente e o produto, 

serviço ou companhia (cognitivo), despertando assim o desejo de estabelecer um 

relacionamento e a lealdade comportamental, onde o cliente opta por continuar comprando do 

mesmo fornecedor de forma repetitiva, aumentando o relacionamento e a comunicação boca a 

boca (HALLOWELL, 1996;  SIRDESHMUKH, SINGH e SABOL, 2002;  KIM, JIN e 

SWINNEY, 2009;  HU e CHUANG, 2012;  NGUYEN, LECLERC e LEBLANC, 2013;  RAI 

e MEDHA, 2013;  NSAIRI e KHADRAOUI, 2013;  CHOCARRO, CORTIÑAS e 

VILLANUEVA, 2015;  PEÑA-GARCÍA, GIL-SAURA e RODRÍGUEZ-OREJUELA, 2018).  

Entretanto, para alguns autores, a lealdade pode ser considerada como um 

comportamento bidimensional, envolvendo tanto a perspectiva atitudinal como 

comportamental (HU e CHUANG, 2012). Para outros, existe também um quarto ponto de vista, 

defendendo a situação circunstancial de compra do cliente (UNCLES, EHRENBERG e 

HAMMOND, 1995). 

A lealdade atitudinal deverá ser estudada pela revisão das intenções do cliente, como 

por exemplo: intenção de recompra, intenção boca a boca, intensões favoráveis ao sites, etc. 

apoiada por antecedentes como: satisfação, confiança, valor percebido e prazer (NSAIRI e 

KHADRAOUI, 2013;  PEÑA-GARCÍA, GIL-SAURA e RODRÍGUEZ-OREJUELA, 2018). 

Podemos concluir que o vínculo criado entre o cliente e a marca/produto e as 

sucessivas compras realizadas estabelecem a relação de lealdade, determinando uma escolha 

frente aos diversos concorrentes, gerando uma relação perene e a comunicação boca a boca.  

Todavia, com o surgimento e amadurecimento do comercio on-line, a lealdade passa 

a ser estudada exclusivamente para este canal, e com isso surge a expressão E-Lealdade, dada 

as peculiaridades que passam a existir e a diferencia da relação no contexto off-line (CHOU, 

CHEN e LIN, 2015). 

 

2.3.2. E-Lealdade 

 

A E-Lealdade é definida como a atitude favorável do cliente em relação a um e-

commerce, resultando em um comportamento de compra repetida (ANDERSON e 
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SRINIVASAN, 2003;  KIM, JIN e SWINNEY, 2009;  AHMAD, RAHMAN e KHAN, 2017), 

mas pode ser também apenas a intenção da recomprar ou revisitar aquele site (CYR, 

BONANNI, et al., 2005), ou ainda, o compromisso de retornar constantemente àquela loja on-

line, sem que haja a intensão de buscar por outras alternativas (CHOU, CHEN e LIN, 2015). 

Portanto, a E-Lealdade é entendida sob uma perspectiva relacional, levando em 

consideração diversos comportamentos como, a disposição do cliente em manter um 

relacionamento estável com uma determinada loja on-line, sendo ela visitada constantemente, 

de modo que será sempre a primeira opção na busca pelos produtos desejados, resultando na 

compra e recompra, sem levar em consideração os fatores ambientais que tentam influenciá-lo 

a buscar os concorrentes (LÓPEZ-MIGUENS e VÁZQUEZ, 2017;  VIJAY, PRASHAR e 

SAHAY, 2019), proporcionando também compras cruzadas que maximizam a relação 

comercial (RAI e MEDHA, 2013). 

No e-commerce garantir que o cliente esteja constantemente visitando o website é 

fundamental para garantir o sucesso no negócio (SMITH e RUPP, 2002), para isso, os clientes 

precisam se sentirem satisfeitos com o varejista eletrônico de forma a buscá-lo sempre que for 

necessário (ANDERSON e SRINIVASAN, 2003) e assim, em algum momento, efetuarem  uma 

recompra, seja ela por necessidade ou impulso (CYR, BONANNI, et al., 2005), mas para isso, 

se faz necessário a conquista de um vínculo de E-Lealdade (CHOU, CHEN e LIN, 2015). 

Além do estabelecimento da E-Satisfação, precisa se fixar a confiança eletrônica, 

sendo ambas capazes de construir um relacionamento baseado na E-Lealdade (CHOU, CHEN 

e LIN, 2015), por isso, esses dois construtos são considerados os seus principais antecedentes 

(KUO, HU e YANG, 2013;  FANG, SHAO e WEN, 2016;  AHMAD, RAHMAN e KHAN, 

2017;  PEÑA-GARCÍA, GIL-SAURA e RODRÍGUEZ-OREJUELA, 2018). 

Vale ressaltar a existência de um volume considerado de clientes interessados 

exclusivamente em preço (NAGAKAWA, GOUVÊA e OLIVEIRA, 2013), por isso, uma 

grande parte dos e-commerces focam suas estratégias apenas nesse tipo de disputa, deixando 

totalmente de lado a busca pela E-Satisfação, E-Confiança e E-Lealdade (VERMA, SHARMA 

e SHETH, 2016). Todavia, a literatura deixa claro que a conquista da E-Lealdade não é 

influenciada pela estratégia focada em preço, pois atraem, em sua maioria, clientes oportunistas 

(NAGAKAWA, GOUVÊA e OLIVEIRA, 2013). 

O conteúdo da loja virtual deveria ser um dos principais fatores de atração de clientes, 

por outro lado, as experiências no site seriam responsáveis por proporcionar a afinidade 
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desejada (RIBAS, GOSLING, et al., 2017). Com isso, acredita-se que a busca por uma 

experiência positiva do consumidor proporcionaria diversas interações, como por exemplo a 

satisfação (RAI e MEDHA, 2013), capazes de patrocinar uma relação de longo prazo e assim a 

E-Lealdade (ROSE, HAIR e CLARK, 2011).  

Fica claro, que uma relação próxima entre os clientes e a empresa é essencial para a 

manutenção de um relacionamento de longo prazo, sendo algumas variáveis como, a qualidade 

percebida do website, sua capacidade de processamento, a possibilidade de customização, e a 

confiança depositada, atributos importantíssimos no processo da conquista da E-Lealdade 

(BAIRRADA, DA COSTA e ARAÚJO, 2018), 

O cliente leal passa a ser uma fonte significativa de lucros corporativos de longo prazo 

e a base da sobrevivência da empresa, pois ele será o alicerce para a expansão do negócio, por 

meio da redução dos custos com publicidade, aumento da divulgação espontâneo boca a boca, 

fornecimento de feedback em relação ao site, sua performance e seu conteúdo (ZHEN e JIANG, 

2012). 

Existem dificuldades em estabelecer a E-Lealdade dado a facilidade e o pouco esforço 

do cliente em buscar a concorrência (CHOU, CHEN e LIN, 2015), seja ela no âmbito nacional 

ou internacional (LIANG e CHEN, 2009). Somado a isso, existem outras barreiras que 

contribuem para esse problema, como por exemplo a inexistência de interação pessoal, o 

sentimento de falta de segurança em relação aos dados financeiros e pessoais, a ausência da 

noção ao real valor do produto exposto, aliados à impossibilidade de tocá-lo e principalmente 

de levá-lo na hora (ZHEN e JIANG, 2012). 

Embora existam desafios a serem superados na busca pela E-Lealdade, os seus 

benefícios para a organização são incontestáveis, pois eles resultam em aumento no volume de 

venda, comunicação boca a boca, recomendação, aumento da participação no volume de 

mercadoria (combo), aumento de visitas ao site, aumento da disposição de comprar e recomprar, 

predisposição a pagar mais caro, redução na busca de outros parceiros e maior tolerância a 

problemas (LÓPEZ-MIGUENS e VÁZQUEZ, 2017;  AHMAD, RAHMAN e KHAN, 2017). 

  

2.3.3. Desenvolvimento das Hipóteses  

 

2.3.3.1. E-Satisfação  
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A E-Satisfação pode ser definida como o contentamento entre a expectativa depositada 

e a realidade no ambiente on-line (ANDERSON e SRINIVASAN, 2003), ou seja, o estado 

emocional desenvolvido ao longo do tempo a partir de um relacionamento que resultou de 

interações de consumidores com um fornecedor de serviços online (LIANG e CHEN, 2009). 

De acordo com a literatura os dois principais antecedentes da E-Satisfação são o prazo 

de entrega e a aparência do site (YU, SUBRAMANIAN, et al., 2015). Assim, podemos entender 

que as determinantes a satisfação dos clientes de uma loja virtual são: a entrega da mercadoria 

dentro do prazo e com possibilidade de rastreamento a qualquer momento, e o aparência do site 

por meio da navegação, informações detalhadas, velocidade de processamento, etc. (KIM, JIN 

e SWINNEY, 2009). 

O prazo de entrega pode exercer influência pois os clientes não podem levar o produto 

na hora da sua aquisição, logo, eles são tomados por uma expectativa e ansiedade em relação 

ao recebimento da mercadoria comprada (CHOU, CHEN e LIN, 2015), assim sendo, o 

recebimento dentro do prazo poderia aumentar a satisfação do clientes. Assim, a seguinte 

hipótese é apresentada: 

H1 – O cumprimento ao prazo de entrega acordado será positivamente associado à E-

Satisfação das compradoras de roupas desta loja on-line.  

A aparência do site é composta por qualquer elemento de sua interface, dentro do 

campo perceptivo que estimula os sentidos, cujo objetivo principal é criar efeitos positivos a 

fim de aumentar as respostas favoráveis do consumidor (NSAIRI e KHADRAOUI, 2013). 

Logo, desenvolver a aparência do site, de acordo com a cultura, nacionalidade, ou 

perfil socioeconômico, pode proporcionar uma melhora na experiencia de compras, garantindo 

o sucesso da empresa e o estabelecimento da satisfação do cliente (VIJAY, PRASHAR e 

SAHAY, 2019). 

Contudo, a aparência do site pode influenciar de forma positiva a E-Satisfação por 

meio da qualidade percebida, facilidade na navegação, entre outros (CHOU, CHEN e LIN, 

2015). Assim, a seguinte hipótese é apresentada: 

H2 – A percepção sobre aparência do site será positivamente associada à E-Satisfação. 

 

2.3.3.2. E-Confiança  
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Existem várias definições sobre a E-Confiança, e a maioria delas a definem como um conjunto 

de crenças apoiadas na integridade, benevolência e capacidade de uma parte de cumprir com a 

suas promessas perante a outra (AL-DWEERI, OBEIDAT, et al., 2017).  

A E-Confiança é fundamental na busca da E-Lealdade, principalmente em mercados 

emergente, sendo uma questão importante, principalmente no contexto das lojas on-line (LUO, 

2002). Por isso, diversos estudos têm buscado compreender quais sãos os principais 

antecedentes capazes de influenciar positivamente na sua concepção (FANG, CHIU e WANG, 

2011).  

Com base nisso, a aparência do site poderia demonstrar influência significativa, pois 

aumentaria a sensação de segurança e a percepção de qualidade do site (ANDERSON e 

SRINIVASAN, 2003; CYR, BONANNI, et al., 2005; EID, 2011). Além disso, sua aparência 

profissional criaria uma imagem de confiabilidade, aliviando o sentimento de ansiedade e 

proporcionando uma sensação de bem-estar ao efetuar uma compra on-line (CHOU, CHEN e 

LIN, 2015). Assim, a seguinte hipótese é apresentada: 

H3 – A percepção sobre aparência do site será positivamente associada à E-Confiança. 

A privacidade on-line pode ser definida como disposição dos consumidores em 

fornecer suas informações pessoas para um e-commerce, com o objetivo de efetivar suas 

compras, respaldado pela garantia da não divulgação desses dados a terceiros não autorizados 

(TRIVEDI e YADAV, 2018). 

A insegurança em relação a privacidade e a segurança dessas informações tem se 

tornado uma barreira à adoção ao uso dos canais eletrônicos em muitos mercados (KIM, JIN e 

SWINNEY, 2009). A adoção de mecanismos e políticas bem definidas, demonstrando 

transparência em relação ao uso desses dados, podem influenciar na formação e conquista da 

E-Confiança (CHOU, CHEN e LIN, 2015). Assim, a seguinte hipótese é apresentada: 

H4 – A percepção sobre a privacidade das informações on-line será positivamente 

associada à E-Confiança. 

A segurança na Web é um conjunto de procedimentos, práticas e tecnologias para 

garantir a operação financeira confiável e previsível, assim a percepção dos clientes sobre o 

modo como esses dados são tratados tem um impacto importantíssimo sobre sua confiança 

(KÖKSAL e PENEZ, 2015).  

A segurança das informações financeiras nas compras on-line é o fator fundamental 

na conquista e manutenção da confiança, embora, muitos sites asseguram que ela existe, eles 
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não se preocupam em fornecer detalhes sobre como as transações e os dados são garantidos o 

suficiente (ALI, SAMSURI, et al., 2016).  

Embora as técnicas de segurança on-line continuem a se desenvolver e melhorar, a 

vulnerabilidade de segurança da Web ainda existe e as medidas de segurança são violadas com 

frequência, mesmo entre empresas amplamente reconhecidas, logo, se os clientes se sentirem 

inseguros ele podem perder a confiança na empresa e assim dificultar o estabelecimento de um 

relação de lealdade (CHOU, CHEN e LIN, 2015). Assim, a seguinte hipótese é apresentada: 

H5 – A percepção sobre a segurança do site será percebida e associada à E-Confiança. 

A Satisfação é uma atitude decorrente da experiência positiva com outro indivíduo ou 

entidade, e uma certa quantidade dessas vivências poderá apoiar o  desenvolvimento da 

convicção, portanto, quanto maior o grau de contentamento do consumidor com produtos e 

serviços, maior será a sua confiança em relação a marca ou entidade (MIQUEL-ROMERO, 

CAPLLIURE-GINER e ADAME-SÁNCHEZ, 2014). Assim, a seguinte hipótese é 

apresentada: 

H6 – A E-Satisfação será positivamente associada à E-Confiança. 

 

2.3.3.3. E-Lealdade  

  

De acordo com a literatura, os principais antecedentes da E-Lealdade são a E-

Satisfação e a E-Confiança (CHOCARRO, CORTIÑAS e VILLANUEVA, 2015; AHMAD, 

RAHMAN e KHAN, 2017; KUO, HU e YANG, 2013; CHOU, CHEN e LIN, 2015; AHMAD, 

RAHMAN e KHAN, 2017). Isso ocorre, porque quando um cliente se sente satisfeito em 

relação a uma loja virtual, ele apresenta predisposição a voltar a se relacionar com ela 

(ANDERSON e SRINIVASAN, 2003), por outro lado, a confiança também é um dos elementos 

mais importantes na criação de relacionamentos de longo prazo com os clientes, especialmente 

em relação à manutenção da confidencialidade (AL-DWEERI, OBEIDAT, et al., 2017). Assim, 

as seguintes hipóteses são apresentadas: 

H7 – A E-Satisfação será positivamente correlacionada à E-Lealdade. 

H8 – A E-Confiança será positivamente correlacionada à E-Lealdade. 

 

Com base na revisão da literatura, a Figura 1 traz o modelo e as hipóteses formuladas 

para esta pesquisa e a Tabela 3 a legenda das siglas utilizadas no modelo.  
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Figura 1 - Modelo da E-Lealdade para e-commerce de vestuário no Brasil 

 

 

 

 

 

                     Tabela 3 – Glossário com as siglas usadas no SmartPLS 

SIGLAS GLOSSÁRIO 

E-CONF E-Confiança 

E-LEAL E-Lealdade 

E-SAT E-Satisfação 

PEP Prazo de Entrega 

PPS Privacidade Informações Pessoais 

SPS Segurança das Informações Financeiras 

WSD Aparência do Site 
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2.4. METODOLOGIA  

 

Com base na revisão bibliográfica e nas hipóteses apresentadas, propomos a seguinte 

estrutura de pesquisa (ver Figura 1): 

 

2.5. PROCEDIMENTO 

 

O modelo foi replicado da pesquisa de Chou, Chen e Lin (2015) e o levantamento de 

dados realizados por meio da plataforma de pesquisa on-line Sphinx. Para a coleta dos dados, 

o questionário foi disponibilizado a um grupo de 150.000 clientes pré-selecionados cuja a 

quantidade de compras, via um dos canais on-line (website e APP), fosse superior a três vezes 

nos últimos dozes meses. 

A partir do momento que a cliente acessava sua conta on-line, aparecia um pop-up a 

convidando a participar da pesquisa, caso ela aceitasse, era direcionada automaticamente à 

plataforma. Diferentemente da pesquisa original, não foi oferecido nenhum tipo de incentivo 

ou recompensa para as respondentes. 

A primeira pergunta do questionário, tinha por objetivo entender se as compras on-line 

haviam sido realizadas pela pessoa em questão ou algum familiar. Essa pergunta foi considerada 

importante, pois é comum filhos e netos utilizarem as contas dos pais ou avós, para efetuarem 

compras on-line. Uma vez identificado que o comprador não era a pessoa em questão, o 

questionário era encerrado com uma mensagem de agradecimento.  

A segunda questão, tinha por objetivo identificar clientes que também eram 

funcionários de uma das empresas do grupo e assim eliminá-los da amostra, uma vez que 

poderiam tendenciar a pesquisa. 

 

2.6. MEDIDAS  

 

O instrumento de pesquisa on-line utilizado no estudo consistiu em escalas Likert de 

sete pontos. O questionário e sua escala é uma tradução feita pelo autor, referente ao trabalho 

original de Chou, Chen e Lin (2015). Esta tradução foi supervisionada por um profissional 

acadêmico e posteriormente submetido para apreciação dos profissionais de marketing da 

empresa Arthur Lundgren Tecidos S.A. - Pernambucanas. Estes, por sua vez, sugeriram alguns 
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ajustes no vocabulário, adequando os termos técnicos ao linguajar popular, com o objetivo de 

facilitar e garantir o entendimento do cliente respondente. 

A Tabela 2 apresenta o questionário original em Inglês do trabalho de Chou, Chen e 

Lin (2015) e sua respectiva tradução e adaptação para o Português. 

 

2.6.1. Pré-teste  

Para garantir o bom entendimento das clientes a partir de um questionário com itens 

claros e vocabulário popular, solicitamos o comentário de um acadêmico de marketing e de 

uma executiva de marketing da empresa em questão. Com base em seus comentários, ajustes 

foram efetuados. Na sequência, um piloto foi aplicado em 25 funcionárias do escritório central 

da empresa, que apresentavam as características de compras semelhantes às buscadas nas 

clientes pesquisadas. 

 

2.7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DAS ENTREVISTADAS 

 

O volume total de respondentes foi de 409 indivíduos, desses 63 foram removidos por 

se tratarem de funcionárias de empresas do grupo. Essa decisão foi tomada visando a retirada 

das respostas tendenciosas e assim evitar algum viés no diagnóstico do perfil das clientes on-

line dessa empresa. Também foram removidos outros 48 indivíduos por terem escolhido a 

mesma escala para todas as perguntas do questionário. Portanto, o tamanho final da amostra 

ficou em 298 pessoas. 

Todos são clientes do sexo feminino, com quantidade de compras superior a três vezes 

nos últimos 12 meses e ticket  médio  de R$ 318,50. A idade média das consumidoras foi de 39 

anos, sendo 61% residentes do estado de São Paulo, 15% Minas Gerais, 7% Paraná, 3% Mato 

Grosso do Sul e 14% dividido nas demais unidades da federação. A tabela 4 traz o detalhamento 

desses dados. 
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Tabela 4 – Dados complementares 
     

Estado Indivíduos Percentual Idade Média Compra Média 

SP 183 61,4% 40,43 284,39 

MG 46 15,4% 35,98 317,55 

PR 22 7,4% 37,05 307,08 

MS 9 3,0% 39,67 949,22 

BA 7 2,3% 30,57 292,55 

SC 5 1,7% 41,80 187,68 

GO 5 1,7% 37,60 481,30 

CE 4 1,3% 32,75 377,41 

RJ 4 1,3% 48,25 291,76 

PE 4 1,3% 36,75 522,25 

RN 2 0,7% 39,00 224,49 

ES 2 0,7% 31,00 290,08 

DF 1 0,3% 35,00 614,76 

PI 1 0,3% 30,00 204,82 

MA 1 0,3% 29,00 163,82 

PB 1 0,3% 33,00 253,87 

MT 1 0,3% 27,00 539,86 

Total Geral 298 100,0% 38,93 318,50 
   1  

Fonte: Autor 

 

2.8. CONFIABILIDADE E VALIDADE DA AMOSTRA 

 

Para a análise dos dados foi utilizada a modelagem da equação estrutural,  devido à 

sua capacidade de investigar e explorar variáveis latentes (que não podem ser medida 

diretamente ou isoladamente), sendo aplicada a técnica de PLS-SEM (HAIR, HULT, et al., 

2013), ( HAIR, SARSTEDT, et al., 2014). Na análise foi adotado o SmartPLS 2.0 M3 

(RINGLE, SILVA e BIDO, 2014).  O SmartPLS é oferecido de forma gratuita pelo site 

www.smartpls.de, deixando à disposição um fórum de discussão on-line, proporcionando a 

troca de conhecimento de seus usuários  (WONG, 2013). Conforme Hair, Ringle e Sarstedt 

(2011) foram computados os t-valores usando 5000 amostras de bootstrap para estabelecer o 

caminho de significância para cada coeficiente do modelo. 

O primeiro desafio foi determinar o tamanho mínimo ideal da amostra, com relevância 

estatística, a ser usada no SmartPSL (WONG, 2013). Para isso, recorremos ao software 

G*Power 3.1.9.4, disponível gratuitamente para download no site www.gpower.hhu.de 

(RINGLE, SILVA e BIDO, 2014). 

http://www.smartpls.de/
http://www.gpower.hhu.de/
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A análise realizada via G*Power tomou como base a orientação de Cohen (2003) e 

usou valor de efeito de tamanho = 0,15 e poder estatístico = 0,80; para o nível de significância 

de 0,05 (HAIR, HULT, et al., 2013). A quantidade de preditores é 6, pois é levado em 

consideração a variável latente com maior número de setas apontando para ela. O resultado é 

98 unidades amostrais mínimas. Um modelo consistente deveria ter o dobro ou mais de 

amostras (RINGLE, SILVA e BIDO, 2014). Esta pesquisa contém 298 amostras, logo respeita 

e atende os requisitos básicos. A Figura 2 mostra o resultado do teste a priori calculado. 

 

 

Figura 2 – Teste G*Power 3.1.9.4 com cálculo da amostra mínima para a pesquisa. 

Fonte: Autor 

 

Na sequência, efetuamos também via G*Power uma análise post hoc e o tamanho do 

efeito foi mantido em 0,15, a significância de 0,05, o número de preditores igual 6 e o tamanho 

da amostra igual a 298. O resultado do valor do poder estatístico é igual a 0,9998 ou 99,98%, 

conforme apresentado na Figura 3, ou seja, superior aos 80% estabelecido por Cohen (2003). 
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Figura 3 – Post Hoc: Poder estatístico (G*Power 3.1.9.4) 

Fonte: Autor 

 

Por fim, efetuou-se o teste de colinearidade com objetivo de identificar problemas de 

multicolinearidade entre as variáveis desta amostra. Para isso, foi calculado o VIF (variance 

inflaction fator) ou índice da inflação da variância. O valor do VIF deve ser inferior a 5,0 para 

o modelo não ter problemas de colinearidade (HAIR JR., HULT, et al., 2013). Este valor foi 

calculado pelo SmartPLS 3.0. 

A Tabela 5 traz os resultados do teste estatístico de colinearidade. Segundo o resultado 

apresentado pelo SmartPLS 3.0, todos os valores de VIF ficaram abaixo de 2,9, logo atendem 

à exigência de serem abaixo de 5,0, ou seja, a colinearidade não foi um problema (Hair et al., 

2017). 
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                                         Tabela 5 – Teste estatístico de Colinearidade 

  E-CONF E-LEAL E-SAT 

E-CONF  2,28  

E-LEAL    

E-SAT 2,18 2,28  

PEP   2,08 

PPS 2,40   

SPS 2,81   

WSD 2,39  2,08 

        
                                         Fonte: Autor 

                                         Nota: Calculado pelo SmartPLS 3.0 

 

2.9. ANÁLISE DE DADOS E RESULTADOS 

 

A amostra foi avaliada por meio da análise do carregamento de itens, confiabilidade 

composta, validade convergente e validade discriminante (DE OLIVEIRA e HUERTAS, 2015). 

A maioria das cargas de cada um dos itens estavam acima de 0,70 e abaixo de 0,95 (HAIR, 

HULT, et al., 2013). Foi retirado da análise posterior o score fora deste valor (Sat_4) e 

executado o modelo novamente.  

 

 

Figura 4 –Análise do carregamento de itens, confiabilidade composta, validade convergente e validade 

discriminante (primeira interação). 

Fonte: Autor 
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Figura 5 –Análise do carregamento de itens, confiabilidade composta, validade convergente e validade 

discriminante (segunda interação). 

Fonte: Autor 
 

Uma vez que na segunda interação, todas as cargas de cada um dos itens estavam acima 

de 0,70 e abaixo de 0,95 (HAIR, HULT, et al., 2013), demos sequência na análise da amostra. 

Assim, todas as cargas fatoriais são significativas e a confiabilidade composta (CC) excede o 

nível recomendado de 0,70. A variância média extraída (AVE) está acima do nível 

recomendado de 0,50 (HAIR, HULT, et al., 2013; RINGLE, SILVA e BIDO, 2014). 

Os resultados das raízes quadradas de AVE e as correlações de variáveis latentes 

mostram uma aceitável validade discriminante, uma vez que, todas as raízes quadradas de AVE 

são superiores às correlações entre cada par de variáveis latentes (FORNELL e LARCKER, 

1981; RINGLE, SILVA e BIDO, 2014), suportando a validade discriminante das nossas 

escalas.  

Para estabelecer a confiabilidade do construto, a consistência interna foi examinada 

usando a confiabilidade composta e Alfa de Conbach. A análise apresenta valores de Alfa de 

Conbach superiores a 0,85, excedendo assim o mínimo recomendado de 0,70. Os valores são 

destacados na tabela 6. 
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Tabela 6 – Avaliação do modelo de mensuração, validade discriminante (intercorrelações) de construções de 

variáveis. 

      AVE CC ALP. CONB E-CONF E-LEAL E-SAT PEP PPS SPS WSD 

E-CONF 0,84 0,96 0,94 0,92       

E-LEAL 0,83 0,95 0,93 0,82 0,91      

E-SAT 0,87 0,95 0,92 0,75 0,83 0,93     

PEP 0,79 0,92 0,86 0,60 0,63 0,69 0,89    

PPS 0,74 0,93 0,91 0,65 0,62 0,52 0,51 0,86   

SPS 0,86 0,97 0,95 0,82 0,76 0,66 0,55 0,73 0,93  

WSD 0,68 0,91 0,88 0,68 0,72 0,67 0,72 0,65 0,66 0,82 

                      
Fonte: Autor 

 

2.10. AVALIAÇÃO DO MODELO ESTRUTURAL  

 

A tabela 7 mostra os resultados do modelo estrutural PLS com os coeficientes de 

caminho estimado e os valores t associados de cada caminho. O resultado do modelo estrutural 

apresenta um R² de 0,781 da variação da E-Lealdade das consumidoras de e-commerce de 

vestuário no Brasil. Todos os caminhos são significantes e positivos para E-Lealdade. As 

variáveis exógenas mais significantes são E-Satisfação (coeficiente = 0,483) seguida por E-

Confiança Coeficiente (0,462). A variável preditora de E-Satisfação com forte efeito positivo é 

o Prazo de Entrega do Produto (0,421), já para E-Confiança é a Segurança do Site (0,499). 

O modelo original de Chou, Chen e Lin (2015) apresentou um R² = 0,45, logo o valor 

do R² desta amostra é melhor. Um critério importante para explicar a qualidade de um modelo 

estrutura no PLS-SEM é a variância explicada pelo modelo (R²) (HAIR JR., SARSTEDT, et 

al., 2012). 
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Tabela 7 – Resultado do modelo estrutural (R² = 0,78) 

Caminho Coeficiente t-valores Hipótese Resultado 

PEP -> E-SAT 0,421  29,39*** H1 Suportado 

WSD -> E-SAT 0,366  21,00*** H2 Suportado 

WSD -> E-CONF 0,090  5,85*** H3 Suportado 

PPS -> E-CONF 0,060  4,40*** H4 Suportado 

SPS -> E-CONF 0,499  27,93*** H5 Suportado 

E-SAT -> E-CONF 0,330  22,99*** H6 Suportado 

E-SAT -> E-LEAL 0,483  27,49*** H7 Suportado 

E-CONF -> E-LEAL 0,462  26,31*** H8 Suportado 

   Nota: p<0,01***, p< 0,05**, p<0,10* 

 

 

 

Figura 6 – Resultados do modelo Estrutural 

Nota: Caminho dos coeficientes: *Significante p<0,01 
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2.11. AVALIAÇÃO FINAL COMPARATÓRIA 

 

Os R² das variáveis exógenas são: R² = 0,534 para e-satisfação, R² = 0,756 para e-

confiança e R²= 0,781 para e-lealdade, mostrando que mais da metade das variações da variável 

exógena pode ser explicada por esta amostra. Se compararmos ao trabalho de Chou, Chen e Lin 

(2015), temos os seguintes resultados: R² = 0,42 para e-satisfação, R² = 0,63 para e-confiança 

e R² = 0,45 para e-lealdade. Logo podemos concluir que esta amostra apresenta melhor 

aderência estatística que a amostra original. 

 

3. CONCLUSÃO E DISCUSSÃO 

 

O objetivo deste trabalho foi analisar a relação entre E-Satisfação, E-Confiança para o 

desenvolvimento da E-Lealdade de consumidoras de vestuário em e-commerce no Brasil. Para 

isso, foi utilizado o modelo de Chou, Chen e Lin (2015) aplicado na realidade brasileira, com 

cliente de uma rede de varejo, da classe B2C (Arthur Lundgren Tecidos S.A. - Pernambucanas).  

O estudo foi centralizado em clientes de sexo feminino, que efetuaram entre três ou 

mais compras de vestuário, via um dos meios eletrônicos (aplicativo ou site) nos últimos 12 

meses. Os resultados indicam que tranquilizar as preocupações dos clientes, relacionados a 

segurança das informações financeiras e a privacidade das informações pessoais contribuem 

para o estabelecimento de uma relação baseada na E-Confiança. Todavia, os resultados 

sinalizam uma maior preocupação com a segurança das informações financeiras, quando 

comparado à privacidade das informações pessoais, este receio, pode estar relacionado às 

diversas fraudes reportadas com frequência via os jornais e revistas nacionais. 

Da mesma forma, maximizar a experiência de compra, sobretudo em relação ao 

cumprimento ao prazo de entrega, sem deixar de lado a preocupação com a aparência e 

funcionalidade do site, colaboram para o estabelecimento da E-Satisfação.   

Apesar da sua significância estatística, os resultados indicam as respondentes possuem 

uma preocupação menos com a privacidade das informações pessoais, se comparado ao 

trabalho original de Chou, Chen e Lin (2015) bem como, com uma boa parte da literatura. Este 

fenômeno, pode estar relacionado ao fato de o brasileiro estar acostumado a preencher diversos 

tipos de cadastro, no intuito de participarem de eventos promocionais, todavia, cabe um exame 

aprofundado, no intuito de melhor compreender esta questão. 
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Em resumo, este trabalho contribui para a literatura, no intuito de entender quais os 

antecedentes que influenciam positivamente a E-Satisfação e a E-Confiança no mercado de 

vestuário brasileiro, e como esses dois construtos contribuem para a formação e maximização 

da E-Lealdade.  

 

3.1. IMPLICAÇÕES GERENCIAIS 

 

Com base neste estudo, é percebido que o cumprimento ao prazo de entrega influencia 

de forma significativa a E-Satisfação. Logo, os gerentes de e-commerce precisam buscar 

alternativas para suprir a ansiedade da cliente, gerada pelo fato dela não ter em mãos a 

mercadoria comprada. Desta forma, a antecipação ao recebimento do produto, seja via o 

desenvolvimento de uma estratégia omnichannel, ou simplesmente a possibilidade de antecipar 

o recebimento mediante a uma taxa de entrega diferenciada, ajudarão no estabelecimento da E-

Satisfação.  

Da mesma forma, a aparência do site também influencia a E-Satisfação, logo os 

gerentes de e-commerce devem fornecer, cada vez mais, sites amigáveis, com fácil pesquisa, 

agilidade na forma de pagamento e descrição completa das características do produto, desta 

forma o cliente terá acesso a todos os dados que precisa e se sentirá cada vez mais satisfeito 

com a operação. 

Outro ponto importante para a cliente brasileira, se relaciona à segurança de suas 

informações financeiras, logo os gerentes de e-commerce, além de garantir os melhores 

métodos de proteção, devem comunicá-los com clareza, de forma a reduzir a percepção de risco. 

 

3.2. LIMITAÇÕES E FUTURAS PESQUISAS 

 

Embora este estudo tenha contribuições significantes, algumas limitações devem ser 

consideradas. Em primeiro lugar, a pesquisa foi realizada apenas com clientes do sexo feminino, 

de rede de lojas físicas e que possuíam o cartão de credito (seja ela o privite label ou o 

bandeirado), desta forma, essas consumidoras já possuem algum vínculo de lealdade com a 

companhia e podem ter tendenciado este exame. 
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Em segundo lugar, como este trabalho foi realizada apenas com mulheres, ele não deve 

ser generalizado, logo caberia uma nova análise comparando o comportamento entre os sexos 

masculino e feminino.  

Em terceiro lugar, vale um estudo aprofundado, no intuito de compreender qual o nível 

de preocupação da cliente brasileira em relação a privacidade de seus dados pessoais e como 

isso se relaciona com a formação da E-Confiança.  
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APÊNDICES 

Tabela 1 – Resumo dos principais artigos relacionados a E-Satisfação, E-Confiança e E-Lealdade 

AUTOR ANO CONSTRUTO SEGMENTO GENERO IDEIA PRINCIPAL 
AHMAD, RAHMAN e 
KHAN, 2017 

2017 E-Lealdade; 
E-Satisfação; 

E-service; 

Qualidade do serviço on-line 

(E-Tailq); 

Hedonismo 

E-Commerce em 
geral 

Masculino e 
Feminino 

A E-Lealdade é formada por antecedentes como a e-satisfação, o bom atendimento aos clientes, a 
privacidade e o hedonismo. 

ANDERSON e 
SRINIVASAN, 2003 

2003 E-Lealdade; 
E-Satisfação; 

E-Commerce em 
geral 

Masculino e 
Feminino 

A Lealdade é influenciada pela satisfação, entretanto essa relação é moderada por fatores 
individuais dos consumidores e fatores de negócio da empresa. 

BOON-ITT, 2015 2015 E-Satisfação; 

Qualidade do serviço; 
Prontidão tecnológica; 

Valor Percebido. 

Banco on-line Masculino e 

Feminino 

A prontidão tecnológica tem influência direta sobre a qualidade do serviço que por sua vez 

maximizam a e-satisfação. Já ao valor percebido tem vínculo parcial entre a prontidão tecnológica 
e a qualidade do serviço, entretanto exerce influência direta sobre a e-satisfação. 

BUDIASTUTI, 2018 2018 E-Lealdade; 
E-Satisfação; 

Qualidade do E-Commerce. 

E-Commerce 
Supermercado 

Masculino e 
Feminino 

A E-Lealdade sofre influência direta da e-satisfação, que por sua vez é impactada pela qualidade do 
e-commerce (qualidade da plataforma e capacidade de resposta), sendo que este não tem relação 

direta com a E-Lealdade, entretanto a qualidade da plataforma apresenta relação. 

CHOCARRO, 
CORTIÑAS e 

VILLANUEVA, 2015 

2015 E-Lealdade; 
E-Satisfação; 

Heterogeneidade do cliente; 

Características do Site; 
Benefícios Percebidos; 

Risco Percebido. 

E-Commerce 
Vestuário 

Masculino e 
Feminino 

Com base na heterogeneidade do cliente, conclui-se que a e-satisfação é um pré-requisito da E-
Lealdade, entretanto ela não é suficiente para aumentar e consolidar a E-Lealdade em todos os e-

shoppers. Com base nisso, os benefícios e riscos percebidos também são heterogêneos. Os clientes 

foram classificados em três grupos: otimistas (maior proporção de homens e maior renda e 
escolaridade), pessimistas (mulheres com mais idade) e os neutros (mais jovens, maior frequência 

on-line e menor proporção em relação aos demais). 
EID, 2011 2011 E-Lealdade; 

Satisfação; 

Confiança 

E-Commerce em 

geral 

Masculino e 

Feminino 

A Lealdade é fortemente influenciada pela Satisfação do cliente, todavia ela sofre pouca 

interferência da Confiança. 

FANG, SHAO e WEN, 

2016 

2016 E-Lealdade; 

Aspectos relacionais (E-

Confiança, E-Satisfação, E-
Comprometimento); 

Aspectos transacionais 

(Valor Percebido, Prazer em 

Percebido). 

E-Commerce em 

geral 

Masculino e 

Feminino 

A qualidade relacional (E-Confiança, e-satisfação e e-comprometimento) é um antecedente crítico 

para promover a E-Lealdade. Por outro lado, a qualidade transacional (valor percebido e prazer 

percebido) é um pré-requisito para a promoção da qualidade relacional. O elo de ligação entre 
ambas as qualidades é a e-satisfação, sendo ela o antecedente singular necessário para se atingir 

uma elevada E-Lealdade. 

HA e STOEL, 2012 2012     

HU e CHUANG, 2012 2012 E-Lealdade; 
Valor utilitário; 

Confiança; 

Valor hedônico 

 Masculino e 
Feminino 

O valor utilitário e a confiança exercem forte influência sobre a lealdade, enquanto o valor 
hedônico não demonstrou relevância. 

KHAN e HASHMI, 2016 2016 E-Lealdade; 

E-Satisfação 

Comunicação Boca a Boca 
eletrônico; 

Qualidade do Site. 

E-Commerce em 

geral 

Masculino e 

Feminino 

Tanto a E-Lealdade como a e-satisfação sofrem influência positiva direta da interatividade da 

comunicação boca a boca eletrônica. A E-Lealdade pode ser fortalecida e solidificada, quando há 

uma resposta mais rápida da empresa. A qualidade do site também influencia a E-Lealdade e a e-
satisfação. 
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AUTOR ANO CONSTRUTO SEGMENTO GENERO IDEIA PRINCIPAL 
KIM, JIN e SWINNEY, 

2009 

2009 E-Lealdade; 

E-Satisfação; 
E-Confiança; 

Qualidade da Loja Virtual. 

  A E-Lealdade sofre influência direta da e-satisfação e da E-Confiança. Dado o risco percebido nas 

transações on-line, a confiança é fator determinante e fundamental. Ao examinar a qualidade da 
loja virtual, deve-se considerar a aparência do site e a capacidade de entregar os produtos dentro do 

prazo... 

KUO, HU e YANG, 2013 2013 E-Satisfação; 
Inércia do consumidor; 

Intenção de Recompra; 

Comunicação boca a boca; 
Atração Alternativa 

E-Commerce 
Vestuário 

Feminino Tanto a Satisfação do consumidor como a inércia influenciam positivamente a intenção de 
recompra, sendo a inercia mais influente. Já o boca a boca, modera positivamente a satisfação e a 

intenção de recompra, já a atração alternativa não modera nenhum dos construtos anteriores. 

LOPEZ-MIGUENS e 

VÁZQUEZ, 2017 

2017 E-Lealdade; 

E-Confiança; 
E-Satisfação; 

Barreiras de Mudança; 

Qualidade Percebida do Site. 

Banco on-line Masculino e 

Feminino 

A E-Lealdade sofre influência direta da e-satisfação, E-Confiança e barreiras de troca. Já a 

qualidade percebida do site influência de forma indireta, por meio da e-satisfação que é fortemente 
influenciada. 

LTIFI e GHARBI, 2012 2012 E-Lealdade; 

E-Satisfação; 

E-Commerce em 

geral 

Masculino e 

Feminino 

A Lealdade é fortemente influenciada pela satisfação, que por sua vez sofre influência do estado 

emocional (prazer, estimulação e dominância), por outro lado, o risco percebido não oferece 

influência. 
MORIUCHI e 

TAKAHASHI, 2016 

2016 E-Lealdade; 

E-Satisfação; 

E-Confiança; 
4 Ps de Mkt (Produto, Praça, 

Preço e Promoção); 

Experiencia. 

E-Commerce 

Supermercado 

Masculino e 

Feminino 

A E-Lealdade sofre influência da e-satisfação (mais significativa) e E-Confiança. A e-satisfação 

sofre influência de 2 Ps (preço e promoção) e da experiência do consumidor, já a E-Confiança 

(produto e preço) a praça exerce influência pela variável distribuição (entrega). 

NGUYEN, LECLERC e 

LEBLANC, 2013 

2013 Lealdade; 

Confiança; 
Identidade Social 

Mercado 

Financeiro 

Masculino e 

Feminino 

A influência de fatores como identidade, imagem e reputação da empresa, na confiança do cliente e 

lealdade do cliente. 

NISAR e PRABHAKAR, 

2017 

2017 E-Lealdade; 

E-Satisfação; 
Gasto dos clientes. 

E-Commerce 

Supermercado 

Masculino e 

Feminino 

Os clientes satisfeitos aumentam seus gastos com a empresa, logo eles se tornam leais. Assim 

sendo clientes Leais, são os clientes satisfeitos que recompram. O Texto adverte sobre os 
problemas de insatisfação gerados pela escolha errada do produto pelo cliente, uma vez que eles 

não podem sentir, experimentar, testar o produto. Logo a informação de qualidade se torna um 

antecedente primordial da Satisfação. 
NSAIRI e KHADRAOUI, 

2013 

2013 E-Lealdade; 

E-Satisfação; 

Valor Percebido 

  O ambiente da Website influencia o valor percebido que determina a Satisfação. Alcançar a 

Satisfação pelo aprimoramento do valor do cliente contribui para a conquista da Lealdade. 

PARRA-LOPEZ, 

MARTÍNEZ-

GONZÁLEZ e CHINEA-
MARTIN, 2018 

2018 E-Lealdade; 

E-Confiança (Reputação); 

Aparência do Site; 
Qualidade Percebida; 

Percepção sobre Preço 

E-commerce de 

Pacote de Turismo 

Masculino e 

Feminino 

A E-Lealdade sofre influência direta da E-Confiança, que no caso das empresas de turismo se 

caracteriza pela reputação da mesma. A aparência do site por sua vez, influência de forma direta a 

qualidade percebida, por meio das imagens e informações turísticas e indireta a E-Lealdade. Já a 
percepção sobre o preço exerce baixa influencia quando a reputação da empresa é alta. 

PEÑA-GARCÍA, GIL-
SAURA e RODRÍGUEZ-

OREJUELA, 2018 

2018 Valor Percebido; 
Prazer de Comprar; 

E-Satisfação; 

E-Confiança; 
E-Lealdade. 

E-Commerce em 
geral 

Masculino e 
Feminino 

A e-satisfação e a E-Confiança são antecedentes da E-Lealdade em mercados emergentes, já o 
Prazer (diversão em comprar) não exerce influência. Já em mercados maduros como a Europa, a 

confiança perde importância, para o valor percebido e o Prazer de comprar, já a Satisfação é 

antecedente do boca a boca e E-Lealdade 

RAI e MEDHA, 2013 2013 Lealdade; 

Qualidade; 

Seguro de Vida Masculino e 

Feminino 

A lealdade do cliente é influenciada por fatores como a qualidade do serviço e a confiança e o 

comprometimento. 
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AUTOR ANO CONSTRUTO SEGMENTO GENERO IDEIA PRINCIPAL 
Satisfação; 

Confiança 

TRIVEDI e YADAV, 
2018 

2018 Intenção de Recompra; 
E-Satisfação; 

E-Confiança; 

Facilidade de Uso; 
Segurança e Privacidade. 

E-Commerce em 
geral 

Masculino e 
Feminino 

(Geração Y) 

A intenção de recompra influência direta da segurança, privacidade e E-Confiança. Para este estudo 
a e-satisfação é um importante mediador exercendo influência sobre todos os constructos. O 

Trabalho também ressalta a influência da segurança e privacidade sobre a E-Confiança. 

VALVI e WEST, 2013 2013 E-Lealdade; 

Satisfação; 
Confiança 

Livrarias on-line Masculino e 

Feminino 

A lealdade é influenciada pela satisfação do cliente e a aparência do site, por outro lado, a 

confiança não desempenha papel fundamental. 

VIJAY, PRASHAR e 

PARSAD, 2017 

2017 Intenção de Recompra; 

E-Satisfação; 
Compras utilitárias; 

Compras hedônicas; 

Efetividade de Conteúdo; 
Entretenimento na Web; 

Informatividade na Web. 

E-Commerce em 

geral 

Masculino e 

Feminino 

A intenção de recompra sofre forte influência direta da e-satisfação, que por sua vez sofre 

influência dos demais construtos com exceção da compra hedônica, que não exerce influência. 

VIJAY, PRASHAR e 
SAHAY, 2019 

2019 E-Lealdade; 
E-Satisfação; 

Atmosfera da Web 

(Aparência do site); 
Valor Percebido. 

E-Commerce em 
geral 

Masculino e 
Feminino 

A E-Lealdade é influenciada diretamente pela E-Satisfação. Devido a fatores culturais, a aparência 
do site influencia positivamente a E-Satisfação e E-Lealdade, devido principalmente a informação 

e dicas da web. 

WU e HSU, 2015 2015 E-Lealdade; 
E-Satisfação; 

Facilidades e Usabilidades 

Percebidas; 
Qualidade do serviço on-

line; 

Aspectos Regulatórios 

E-Commerce em 
geral 

Masculino e 
Feminino 

A E-Lealdade é fortemente influenciada pela E-Satisfação. A facilidade, usabilidade, qualidade 
percebida e ajustes regulatórios tem influência direta na E-Satisfação e indireta na E-Lealdade. 

Todavia os ajustes regulatórios podem maximizar a E-Lealdade por meio da E-Satisfação, mas não 

exercem influência direta sobre ela. 
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Tabela 2 – Questionário original em Inglês e tradução/adaptação para o Português 

QUESTIONÁRIO ORIGINAL QUESTIONÁRIO TRADUZIDO 

(1) Perceived delivery time (PDT) (with seven-point scale: 1 

means very low, 7 means very high):  

 on the whole, I can receive the ordered item quickly; 

 overall, I feel that the online store process my order 

quickly; and  

 generally speaking, I would be able to know my order 

status at any time.  

 

(1) O cumprimento do prazo de entrega: (com escala de sete 

pontos:1 significa discordo totalmente, 7 significa 

concordo totalmente): 

 no geral, diria que posso receber/recebi o item pedido 

rapidamente; 

 no geral, acho que a loja on-line processa/processou 

meu pedido rapidamente;  

 de um modo geral, eu seria capaz de saber como 

está/esteve o andamento do meu pedido a qualquer 

momento. 

 

(2) Web site design (WSD) (with seven-point scale: 1 means 

very disagree, 7 means very agree):  

 the online store provides in depth information;  

 the online store does not waste time;  

 it is easy to complete a transaction at this online store;  

 this online store offers appropriate personalized 

services; and  

 this online store has good selection. 

(2) A percepção sobre aparência do site: (com escala de sete 

pontos:1 significa          discordo totalmente, 7 significa 

concordo totalmente): 

 a loja on-line fornece/forneceu informações 

detalhadas; 

 na loja on-line não há/houve perda de tempo; 

 É/ foi fácil concluir uma transação nesta loja on-line; 
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  esta loja on-line oferece/ofereceu serviços 

personalizados apropriados para mim; 

 esta loja on-line oferece/ofereceu uma boa seleção de 

produtos. 

 

(3) Perceived online privacy (POP) (with seven-point scale: 1 

means very disagree, 7 means very agree):  

 I was informed what information the company would 

collect about me;  

 the online store explained how they would use the 

information collected about me; 

  the online store has a clear mechanism/policy to review 

and change incorrect personal information;  

 I feel that the online store is making effort to keep my 

personal information out of hands of unauthorized 

individuals; and  

 I feel that the online store will not release my personal 

information about me without my express permission.  

 

(3) A percepção sobre a privacidade dos meus dados: (com 

escala de sete pontos:1 significa discordo totalmente, 7 

significa concordo totalmente): 

 Fui informado(a) sobre quais informações a empresa 

coletaria sobre mim. 

 A loja on-line explicou como usaria as informações 

coletadas sobre mim;  

 A loja on-line tem um mecanismo ou política claros 

para revisar e corrigir as minhas informações pessoais 

erradas; 

 Eu sinto que a loja on-line está se esforçando para 

manter minhas informações pessoais fora do alcance 

de pessoas não autorizadas; 

 Eu sinto que a loja on-line não irá liberar minhas 

informações pessoais para terceiros sem a minha 

permissão expressa. 
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(4) Perceived online security (POS) (with seven-point scale: 1 

means very disagree, 7 means very agree):  

 I believe that the online store implements security 

measures to protect internet shoppers;  

 I believe that the online store usually ensures that 

transactional information is protected from accidentally 

altered or destroyed during transmission on the internet; 

 I believe that the online store has a very safe online 

paying mechanism;  

 I believe that the online store has the superior ability to 

handle online hijackings; and 

 I believe that transactions are protected by the state-of-

the-art security technique at this online store.  

 

(4) A percepção sobre a segurança do site: (com escala de sete 

pontos:1 significa discordo totalmente, 7 significa 

concordo totalmente): 

 Acredito que a loja on-line implementa medidas de 

segurança para proteger seus clientes quando estão 

comprando pelo site/APP; 

 Acredito que a loja on-line garante que as informações 

transacionais sejam protegidas contra alterações ou 

destruições acidentais durante a transmissão de dados 

na Internet; 

 Eu acredito que a loja on-line tem um sistema de 

pagamento muito seguro; 

 Acredito que a loja on-line tenha a capacidade de lidar 

com sequestros de dados on-line; 

 Acredito que as transações são protegidas pela técnica 

de segurança de última geração nesta loja on-line. 

 

(5) e-Satisfaction (with seven-point scale: 1 means very 

disagree, 7 means very agree): 

 I like to purchase products from the online store;  

(5) E-Satisfação (com escala de sete pontos: 1 significa 

discordo totalmente, 7 significa concordo totalmente): 

 Eu gosto de comprar produtos dessa loja on-line; 
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 I am pleased with the experience of purchasing products 

from the online store;  

 I think purchasing products from the online store is a 

good idea; and  

 overall, I am satisfied with the experience of purchasing 

products from the online store.  

 

 Estou satisfeito com a experiência de comprar 

produtos dessa loja on-line;  

 Acho que comprar produtos dessa loja on-line é uma 

boa ideia; 

 No geral, estou satisfeito com a experiência de 

comprar produtos dessa loja on-line. 

 

(6) e-Trust (with seven-point scale: 1 means very disagree, 7 

means very agree):  

 I believe that this online store honestly provides correct 

information;  

 I believe there is no misrepresentation at this online 

store;  

 I believe this online store makes recommendations to 

consumers on the basis of mutual benefit; and  

 I believe that this online store would not take adverse 

actions against its consumers. 

 

(6) E-Confiança (com escala de sete pontos: 1 significa 

discordo totalmente, 7 significa concordo totalmente): 

 Acredito que esta loja on-line fornece todas as 

informações sobre os produtos de forma honesta e 

correta; 

 Eu acredito que não há informações falsas nesta loja 

on-line; 

 Acredito que esta loja on-line faz recomendações aos 

consumidores buscando benefício mútuo; 

 Eu acredito que esta loja on-line não tomaria medidas 

adversas contra seus clientes. 

 

(7) e-Loyalty (with seven-point scale: 1 means very disagree, 

7 means very agree):  

(7) E-Lealdade (com escala de sete pontos: 1 significa 

discordo totalmente, 7 significa concordo totalmente): 
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 if the online store continues maintaining current service 

performance, I will not switch to other online stores;  

 as far as the product types sold at this online store are 

concerned, I do not quite consider purchasing at other 

online stores;  

 I like to utilize this online store; and  

 To me, this online store is the best web site to shop 

clothing. 

 

 Se a loja on-line continuar mantendo o padrão atual de 

serviço, não mudarei para outras lojas on-line; 

 No que diz respeito aos tipos de produtos vendidos 

nesta loja on-line, não considero comprar em outras 

lojas on-line; 

 Eu gosto de usar esta loja on-line;  

 Para mim, esta loja on-line é o melhor site para 

comprar roupas. 
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