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Resumo
Este estudo aborda o comportamento do consumidor online associado ao risco percebido, a percepção
e propensão a assumir riscos, compra por impulso e satisfação deste consumidor. O objetivo principal
foi estudar o comportamento do consumidor e apontar se o fator risco percebido pode influenciar ou
não na decisão de compras pela internet. Refere-se a uma pesquisa empírica cuja natureza um trabalho
científico original, e objeto pesquisa descritiva. Para esta investigação foi realizada a pesquisa de
campo por meio de questionários on-line, com amostra de 200 entrevistados. Os resultados obtidos
apontaram que os consumidores reconhecem a existência dos riscos, porém mostram-se dispostos a
assumi-los, com o intuito de efetivar suas compras na internet e que sentem-se satisfeitos com esta
decisão.

Palavras Chave: Compras online, Percepção, Risco, Impulsividade, Satisfação

PERCEPTION OF RISK OF CONSUMER IN VIRTUAL
SHOPPING
Abstract
This study is about the online consumer behavior associated with the perceived risk, the perception
and propensity to take risks, impulse buying and satisfaction of this consumer. The main objective was
to study consumer behavior and point if the perceived risk factor can influence whether or not the
purchase decision over the Internet. It refers to an empirical research whose nature is an original
scientific work, and object is a descriptive research. For this investigation was carried out field
research through online surveys with sample of 200 interviewees. The results showed that consumers
recognize the existence of risks, but show themselves willing to take them, with order to carry out
their shopping on the Internet and feel pleased with this decision.
Keywords: Online shopping, Perception, Risk, Impulsivity, Satisfaction
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1 Introdução
O marketing eletrônico abriu um leque de oportunidades e revolucionou a forma de se fazer
negócios, promovendo maior conveniência, rompendo com as barreiras determinadas pelo
tempo e a distância. A internet tem propiciado grandes mudanças nas formas de comunicação,
interação e relacionamento entre as pessoas, aumentando cada vez mais o interesse de novos
usuários.
É notável que a internet expandiu as possibilidades de compra, pois há uma gama de produtos
e serviços oferecidos e inúmeras vantagens. Tais como: poder realizar compras no momento
em que quiser, com comodidade, sem necessitar sair de casa, poupar assim tempo e promove
a possibilidade de acessar e adquirir um produto ou serviço de qualquer parte do mundo.
No entanto existem alguns desafios a serem superados, principalmente com relação aos
receios quanto aos riscos envolvidos nas compras em um ambiente virtual.
Os consumidores estão cada vez mais preocupados com a segurança e privacidade, sendo
assim podem associar esta modalidade de compra com riscos percebidos.
O tema proposto neste estudo busca analisar o comportamento do consumidor online
associado ao risco percebido, a percepção e propensão a assumir riscos, compra por impulso e
satisfação deste consumidor.
Mediante ao exposto chegou-se ao problema central de pesquisa: se a percepção de risco inibe
para que o consumidor sinta receio e desista de realizar compras pela internet?
É importante salientar a internet tem sido uma ferramenta fundamental para impulsionar e
potencializar o e-commerce. A facilidade de acesso também é um fator que contribuiu para
que ela se tornasse um ambiente atrativo, seja para aqueles que procuram entretenimento,
realizar pesquisas ou para quem busca adquirir algum produto ou serviço.
Muitas pesquisas sobre o comportamento do consumidor procuram avaliar o que leva alguns
indivíduos a demonstrarem interesse pela internet enquanto outros mostram resistência ou não
estão tão propensos a utilizá-la. Neste contexto, mostra-se necessário a realização deste estudo
que tem por objetivo geral compreender se a percepção de riscos é um fator preponderante
para que o consumidor desista de realizar compras pela internet.
Para atender ao objetivo geral proposto, descreve-se os objetivos específicos desta pesquisa:

Identificar as razões que levam o consumidor a optar por compras na internet;

Avaliar o grau de satisfação dos consumidores com as compras pela internet;

Analisar a propensão do consumidor em assumir riscos, a frequência e os motivos de
compra;

Apontar fatores que impulsionam a compra por impulso na internet

Mensurar as vantagens e os desafios do uso da internet para realização de compras.
Para alcançar os resultados da pesquisa utilizou-se da pesquisa quantitativa.
O público-alvo desta pesquisa corresponde aos usuários da internet que realizam compras
online, para tanto o instrumento de coleta de dados utilizado foi é o questionário online,
perguntas dicotômicas, de múltipla escolha, abertas, escala de likert de sete pontos aplicado
aos usuários das redes sociais facebook e e-mail.
Com o erro inferencial de 7%, e nível de confiança igual a 95%, a amostra necessária foi de
196 indivíduos. Foram obtidos na pesquisa 200 questionários, dos quais 175 foram validados,
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25 desconsiderados devido aos entrevistados não realizarem compras pela internet.
Nesta pesquisa o instrumento de coleta de dados foi estruturado com 43 (quarenta e três)
dividida em blocos, sendo utilizadas perguntas dicotômicas, de múltipla escolha, abertas,
escala de likert de sete pontos, com tipo concordo totalmente e discordo totalmente, e
alternativas da ABEP (2014). Para elaboração do questionário foi utilizada a ferramenta
gratuíta Google Drive e disponibilição na internet através da rede social facebook e e-mail.
As questões dispostas nesta variável tem como intuito identificar quais os riscos percebidos
em compras na internet, e mensurar o grau de concordância dos respondentes através da
escala de likert de 7 pontos. Para tanto foram apresentadas 15 questões, sendo sete referente
ao risco manipulado e as outras oito sobre o risco inerente, todas adaptadas da escala
desenvolvida por Kovacs (2006). Para o risco manipluado: “Comprar algo falsificado (pela
ausência de verificação visual)”; “Pagar e não receber o produto”; “Perder a privacidade das
informações (especialmente clonagem do cartão de crédito)”; “De utilizarem o número do
cartão para fazer um débito maior do que a compra”; “Ter o computador invadido”; “Não
receber a compra no prazo estabelecido”; “Não ter a quem recorrer (no caso de problema com
a loja)”. Para risco inerente: “Perder a privacidade das informações (especialmente clonagem
do cartão de crédito)”; “De utilizarem o número do cartão de crédito para fazerem um débito
maior do que a compra”; “Comprar algo falsificado (pela ausência de verificação visual)”;
“Comprar algo falsificado (pela ausência de verificação visual)”; “Pagar e não receber o
produto”; “Não receber a compra no prazo estabelecido”; “Ter o computador invadido”; “Não
ter a quem recorrer (no caso de problema com a loja)”.
Nesta variável foram distribuídas 6 questões com o propósito de avaliar o quanto os
respondentes concordam ou discordam das afirmativas quanto a propensão em assumir riscos
envolvidos nas compras pela internet. Todos os itens foram baseados na escala desenvolvida
por Kovacs (2006). “Antes de tomar uma decisão, eu gosto de ter certeza absoluta de como as
coisas vão ocorrer”; “Eu prefiro situações nas quais os resultados são previsíveis”; “Eu evito
situações nas quais os resultados são incertos”; “Eu não me sinto confortável em correr
riscos”; “Eu fico nervoso (a) quando tenho que tomar decisões em situações incertas”; “Eu me
sinto confortável improvisando em novas situações”.
Nesta variável foi realizada uma adaptação cultural da escala de compra por impluso de Rook
e Fisher (apud COSTA, 2002), na qual foram lançados 7 itens, com o intuito de avaliar se na
internet também ocorre o fenômeno da compra por impulso. “Eu sempre compro mais do que
havia planejado”; “Eu sempre planejo minhas compras antes de navegar na internet”; “Tenho
sempre uma sensação de prazer quando compro algo que não havia planejado”; “Quando vejo
uma novidade e gosto, sempre compro”; “Eu sempre compro os itens que havia planejado
comprar - Nem mais, nem menos”; “Quando navego na internet, sempre compro coisas que
não planejava”; “Sempre sinto a necessidade de comprar só para ter a sensação que comprei
algo”.
Nesta variável foram dispostos 6 itens a fim de descobrir os motivos pelos quais os
respondentes realizam compras pela internet, através da apadtação da escala de Janial et. al.
(2008). “Eu usaria pela facilidade/agilidade”; “Eu usaria pela necessidade”; “Eu usaria por
causa das indicações de pessoas”; “Eu usaria por mais informações sobre o funcionamento”;
“Eu usaria por maior garantia contra fraudes”; “Eu usaria pelas propagandas”.
Com o propósito avaliar os itens que os respondentes consideram como as principais
desvantagens na utilização do comércio eletrônico, foram dispostos 7 itens, pertencentes a
escala desenvolvida por Sousa et. al. (2013). “Demora nos prazos de entrega”; “Desconfiança
em relação à qualidade dos produtos”; “Receio de transmitir informações bancárias”; “Sites
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que mais dificultam do que facilitam as compras”; “Excesso de propagandas e de detalhes nos
sites”; “Impossibilidade de realizar trocas”; “Impossibilidade de experimentar o
produto/serviço”.
As afirmativas instituídas para mensurar o grau de satisfação dos entrevistados com relação as
suas compras pela internet, foram desenvolvidas Aaker, Fournier, Brasel (2004) adaptadas
Vieira (2011) e Kovacs (2006). “Eu sinto prazer em fazer compras na internet”; “Tendo
como escolher, eu provavelmente compraria mais pela internet”; “Eu recomendaria sites para
outras pessoas”; “Sinto-me bem sobre minha decisão de compra”; “Estou certo que fiz a coisa
certa fazendo esta compra”; “Se eu tivesse a chance de fazer tudo de novo, faria”; “Minha
escolha por ter feito esta compra foi inteligente”; “Estou completamente satisfeito com
minhas compras pela Internet”; “A compra feita através da internet superou minhas
expectativas”. E “Eu estou satisfeito (a) com a minha decisão de comprar pela internet”; “Eu
realmente gostei de comprar pela internet”; “Comprar pela internet tem sido uma boa
experiência”; “Eu tenho a certeza que fiz a coisa certa em comprar pela internet”; “Eu não
fiquei feliz com o processo de comprar*”; “Se eu pudesse fazer novamente, eu compraria por
outro meio*”, * indica escala invertida.
Esta variável objetiva identificar quais as formas de pagamento os entrevistados mais
empregam quando realizam compras pela internet.
Ainda referindo-se a variável formas de pagamentos foram elaboradas 2 questões: ‘Quanto
costuma gastar em cada compra?’ e ‘Em quantos pagamentos costuma dividir suas compras?’.
Para identificar quais produtos e a frequência de compra dos entrevistados, foi utilizada a
escala adaptada por Azevedo (2006, p. 60).
Baseado na escala de utilização da internet desenvolvida por Costa (2002), foi elaborada a
questão: ‘Quantas horas por dia você acessa a internet?’
Esta variável foi estudada a fim de identificar qual o local o consumidor acesso a internet com
mais frequência.
Para atender a nova realidade dos brasileiros, os critérios de classificação socioeconômica
foram reformulados substituindo-se o termo ‘classe social’ por ‘classe econômica’, cujo foco
passa a ser a estimativa do poder de compra dos consumidores e famílias urbanas, e não
apenas a distribuição em classes sociais (ABEP, 2014).
2 Análise e discussão dos dados
A amostra desta pesquisa foi composta por 200 respondentes, dos quais 175 foram validados,
pois 25 respondentes não realizavam compras pela internet. Para analisar o perfil dos
respondentes, foram utilizadas as seguintes variáveis: gênero, idade, classe econômica,
escolaridade.
Conforme apresentado no gráfico, pode-se notar que a maioria dos respondentes pertencem ao
gênero feminino 62%, enquanto que o masculino equivale a 32%. Referindo-se a faixa etária
dos entrevistados, conforme mostra o gráfico há uma predominância do público jovem, cerca
de 45% dos respondentes possuem idade entre 21 a 30 anos, 21% entre 31 a 40 anos, 14% até
20 anos de idade, 13% de 41 a 50 anos e 7% corresponde as pessoas acima de 50 anos.
Com relação a escolaridade, 45,1% da amostra foi composta por pessoas com ensino médio
completo, 44% ensino superior completo, 8,6% ensino fundamental II completo, 1,7% ensino
fundamental I completo, 0,6% ensino fundamental I incompleto.
A classe econômica foi caracterizada a partir dos critérios de classificação de socioeconômica
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da ABEP (2014), cujos resultados obtidos na pesquisa mostram que há predominância da
classe ‘B’, 71,4% dos respondentes, seguido da classe C (25,1%), D (1,7%), A (1,1%) e por
último a com (0,6%) aparece a classe E.
Quanto ao grau de instrução do chefe de família, conforme ilustrado no gráfico, 39% da
amostra é composta por indivíduos com superior completo, 34% com ensino médio/ superior
incompleto, 16% com ensino fundamental 2 completo/ médio incompleto, 10% com ensino
fundamental 1 completo/ fundamental 2 completo e 1% analfabeto/ fundamental 1
incompleto. Devido a abrangência para simplificar a amostra foi classificada por regiões,
sendo 63,4% composta por pessoas que residem no litoral de São Paulo, 19,4% interior e
grande São Paulo e 17,1% que residem em outros estados, conforme ilustra gráfico acima.
De acordo com amostra, 78,3% dos respondentes parcelam suas compras na internet,
enquanto que 21,7% realizam compras à vista ou não parcelam. Conforme apresenta gráfico
cerca de 37,7% parcelam de 1 a 3 vezes, 25,7% de 4 a 6 vezes, e 13,1% de 7 a 10 vezes,
acima de 10 vezes corresponde a 1,7% da amostra.
Na pesquisa foi perguntado quantas horas por dia o entrevistado acessa a internet, cerca de
41% acessam de 1 a 4 horas por dia, 33% acessam de 5 a 8 horas por dia, 16% de 9 a 12 horas
por dia, e acima de 12 horas por dia correspondem a 10 % da amostra.
A classe econômica foi caracterizada a partir dos critérios de classificação de socioeconômica
da ABEP (2014), cujos resultados obtidos na pesquisa mostram que há predominância da
classe ‘B’, 61% dos respondentes, seguido da classe A com 24%, classe C com 24%, classe C
com 13%, não obteve-se respostas correspondente a classe E.
Conforme ilustrado na tabela acima, a maior fatia da amostra foi composta por pessoas que
acessam a internet em suas residências, cerca de 72% dos entrevistados, seguida dos que
acessam no local de trabalho com 26%, empatados com 2% cada ficaram os acessos na escola
ou universidade e cybercafés, a opção outros locais não obteve resposta.
Quanto às formas de pagamentos empregadas em compras pela internet, pode-se observar que
os entrevistados utilizam mais o cartão de crédito para realizarem suas compras, cerca de 43%
da amostra, em seguida apareceram aqueles que utilizam duas ou mais formas de pagamentos
abrangendo 25% da amostra, seguidos daqueles que optam por boleto bancário com 23%,
ocupando as últimas posições aparecem débito automático com 6%, e transferência bancária
com 2%.
De acordo com a tabela, pode-se afirmar que 48,6% dos entrevistados gastam em compras
pela internet de R$101,00 a R$350,00, seguido daqueles que gastam até R$ 100,00,
representando 26,9%, 18,9% de R$ 351,00 a R$ 700,00, 5,1% de R$ 701,00 a R$ 1000,00 e
acima de R$1000,00 com 0,57% da amostra.
Na análise da variável de satisfação dos consumidores, muito se tem falado em buscar meios
para satisfazer e fidelizar os consumidores, a satisfação está relacionada à expectativa do
consumidor em relação a experiência de uso do produto ou ao desempenho esperado do
produto conforme descreve Kotler (2001), sendo assim quanto maior a lacuna entre o
desempenho e aquilo que o consumidor espera, maiores as possibilidades de insatisfação.
Neste contexto, se o produto obtiver um desempenho que atenda às expectativas do
consumidor, o mesmo sentirá satisfeito, caso estas expectativas sejam excedentes ocorrerá a
alta satisfação ou encantamento.
Com base nos dados apresentados na tabela 9, pode-se destacar que a maioria dos
entrevistados consideram o ato de comprar pela internet como uma escolha inteligente. A
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média obtida nesta variável é de 59,2%, o que caracteriza acima de 50%, com isso pode-se
afirmar que os consumidores ficaram satisfeitos.
Portanto, sugere-se as empresas que atuam no ambiente virtual, tenham consciência que o
primeiro passo para construção de um relacionamento duradouro com o cliente, é a adoção de
estratégias para conhecer perfil e monitorar o consumidor, a fim vencer as resistências e
receios que ele possa ter com relação as compras online, e obter informações que servirão de
apoio para oferecer produtos ou serviços diferenciados, que venham a surpreender e
conquistar o consumidor.
Conforme salientam os autores, Lovelock e Wright (2008), Kotler (2011), a satisfação assume
um posicionamento crítico, em ambientes de grande competitividade, neste sentido faz-se
necessário a adoção de estratégias de diferenciação entre consumidores satisfeitos e os
totalmente satisfeitos,
A partir dos dados expostos, nota-se que as médias de concordância das variáveis referente a
satisfação equivalem a 73,7%, conforme aponta tabela 10, sendo assim, a média referente ao
grau de satisfação dos entrevistados neste construto se mostra bem representativa, com isso
pode-se destacar que a maioria entrevistados estão satisfeito. As variáves que merecem
destaque revelam que a compra pela internet tem sido uma boa experiência, e que os
entrevistados afirmam terem acertado ao optar por esta modalidade de compra.
No entato, sugere-se às empresas que trabalham no ambiente virtual, seja através de
promoções relâmpago, trabalhando a imagem da loja virtual, simplificando o acesso aos sites,
inovando sempre na disponibilização, informações, variedade de seus produtos, tornando o
site um ambiente atrativo e seguro para navegar buscando formas para eficazes às entregas,
disponibilizando mais formas de pagamento, mantendo sempre a qualidade do produto e dos
serviços, e atentar para ter um sistema eficaz que avise prontamente quando o produto exposto
tiver acabado em estoque, para que assim evite que o consumidor crie expectativas e compre
o produtoe depois receba a má notícia que o mesmo não está disponível, evitando assim,
possíveis frustrações. Deve haver uma preocupação com todo o processo de compra, inclusive
o pós compra priorizando sempre o bem estar e o encantamento do cliente e focar em formas
para torná-lo totalmente satisfeito, pois este tipo de cliente é leal a empresa ou marca de sua
preferência, e estar preparada para solucionar quais quer intercorrências que podem vir a
ocorrer.
Na análise da variável dos produtos ou serviços e da frequência de compra, a gama de

produtos e serviços oferecidos na internet é imensa. O comercio eletrônico abre espaço para
que se promova a criação e inovação tanto de produtos quanto na forma como são divulgados,
adquiridos e distribuídos ao consumidor, conforme aborda Albertin (2010), o comércio
eletrônico propicia maior disponibilização de produtos e a customização dos mesmos de
acordo com as necessidades do consumidor.
Entre os itens listados nota-se que os respondentes realizam em média por ano 9 compras pela
internet, os itens que mais se sobressaíram foram eletrodoméstico e outros produtos em média
os consumidores realizam 8 compras destes produtos por ano, em contrapartida os itens
menos procurado foram jornais e revistas, serviços bancários, saúde e beleza com
aproximadamente 4 compras por ano. No resultado final, os entrevistados realizam em média
9 compras por ano.
Sugere-se que as empresas pesquisem o mercado, conheçam o seu cliente e ofereça produtos
específicos, personalizados. Torne mais fácil o acesso ao site, investindo em promoção de
produtos e focando em divulgar produtos que sejam realmente relevantes para o consumidor.
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Na análise da variável de compra por impulso, o comportamento de compra por impulso, de
acordo com os autores Rook e Fisher, Hausman (apud COSTA e LARÁN, 2003), caracterizase pela irracionalidade e imaturidade, engloba até mesmo restrições dos grupos sociais que
podem ocasionar frustrações e descontentamentos ao indivíduo envolvido neste processo.
Embora existam consumidores que buscam nas compras por impulso apenas o prazer, ou para
satisfazer suas necessidades auto realização ou estima, não impondo ao produto adquirido um
papel de grande importância.
De acordo com as afirmativas acima, destacamos que em média 51,6 % concordam com as
variáveis compra por a por impulso. Neste sentido, sugere-se que às empresas virtuais
mantenham a atratividade dos seus sites, evitando a poluição visual, de forma a chamar a
atenção do consumidor, seja através de propagandas divertidas ou promoções relâmpago em
redes sociais. Tendo em vista que a ação de comprar por impulso é imediata, então cabe a
empresa estar atenta a satisfazer estas necessidades, divulgar da melhor forma possível
focando na qualidade do produto e sendo condizente com aquilo que prometem, causando
emoções positivas em seus consumidores.
Na análise da variável da propensão a assumir riscos, de acordo com a percepção que o
consumidor demonstra frente a novas tecnologias, pode-se notar se estará mais propenso ou
não a adotá-las (ALBERTIN, 2010).
Quanto a propensão a assumir riscos em compras pela internet, o nível médio de concordância
das afirmativas da variável analisada é de 84,3%, neste sentido, pode-se afirmar que os
entrevistados percebem e tendem a evitar o risco, ou seja, não estão propensos a assumir tais
riscos. Sendo assim, sugere-se que as empresas virtuais busquem minimizar estes riscos
investindo na imagem e em estratégias para atrair e mostrar a estes clientes que o site é um
ambiente confiável, no qual a prioridade é manter a segurança de todas as informações e
transações, e propagando assim, as vantagens e potencialidades de sua empresa, os
consumidores devem perceber que o ambiente oferece uma gama maior de vantagens, para
que perca o receio de adentrá-lo. Trabalhar o envolvimento do cliente, pois quanto mais o
cliente tiver envolvido ele estiver, menores as chances de percepção de risco.
Sendo assim, sugere-se que as empresas virtuais busquem minimizar estes riscos investindo
na imagem e em estratégias para atrair e mostrar a estes clientes que o site é um ambiente
confiável, no qual a prioridade é manter a segurança de todas as informações e transações, e
propagando assim, as vantagens e potencialidades de sua empresa, os consumidores devem
perceber que o ambiente oferece uma gama maior de vantagens, para que perca o receio de
adentrá-lo. Trabalhar o envolvimento do cliente, pois quanto mais o cliente tiver envolvido ele
estiver, menores as chances de percepção de risco.
Na análise da variável dos riscos percebidos, minimizar os riscos nas compras pela internet é
um desafio a ser considerado pelas empresas. O risco percebido, segundo Mowen e Minor
(2003), refere-se aos efeitos negativos atribuídos a uma decisão e as possibilidades de que eles
ocorram. O risco percebido é caracterizado entre risco manipulado que é aquele que resulta do
ato da compra e da busca por informações que venham a minimizar o risco inerente, que por
sua vez inerente é o risco vinculado aos produtos, Bettman (apud KOVACS 2006). Para
Blackwell, Miniard e Engel (2005), podem ser entendidos os receios que o consumidor pode
ter com relação às expectativas pretende atender ao adquirir um determinado produto. Kovacs
(2006) afirma que há uma desconfiança quanto a clonagem do cartão de crédito, e da
disseminação de informações pessoais.
Com relação aos riscos quanto às compras na internet, observou-se que o nível médio de
concordância das afirmativas é de 66%, ou seja, os consumidores percebem os riscos, pode-se
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salientar que os riscos inerentes mais evidentes são os de não receber o produto no prazo
estabelecido e não ter a quem recorrer em caso de problemas.
Sugere-se as empresas online que adotem sistemas de pagamentos eletrônicos eficientes,
investir em políticas de segurança e na comunicação das mesmas com o consumidor.
A segurança é uma das maiores preocupações. Segundo Albertin (2010) para que uma
transação online seja efetivamente concluída é preciso que o ambiente virtual transmita
segurança, praticidade e aceitação, portanto é necessário a redução dos riscos percebidos pelo
consumidor.
Ao analisar a variável riscos percebidos na última compra pela internet, notou-se o nível
médio de concordância foi de 52%. Estes dados demonstram que mais da metade dos
entrevistados perceberam algum tipo de risco ao realizar sua última compra na internet.
Referindo-se aos riscos percebidos inerentes ou manipulados, sugere-se assim, que as
empresas virtuais minimizem estes riscos, através da adoção de estratégias que minimizem o
vazamento de informações confidenciais, e transmitam maior segurança ao consumidor,
investir na imagem e informações sobre o produto, marca e especificações, para gerar menos
receio que sobre a procedência de seus produtos. Os dados apontam que os entrevistados
tiveram maior receio de não receber o produto no prazo estabelecido, neste sentido, as
empresas devem estar atenta para não promoter o que não poderá cumprir, e buscar
surpreender de forma positiva o consumidor, ex: se o prazo de entrega estipulado foi de 10
dias úteis, buscar estratégias para que o produto chegue antes, pois assim criará uma imagem
de maior comprometimento, com o cliente. Para evitar as intercorrências, deverá manter um
banco de dados atualizado, para que assim possa manter uma comunicação mais eficaz com o
cliente.
Na análise das desvantagens do comércio eletrônico, a facilidade de acesso a internet milhares
de consumidores realizam visitas a sites de compra, no entanto informam Blackwell, Engel e
Miniard (2005), que minoria destes consumidores são os que efetivam a compra. Mesmo
aqueles que decidam comprar deparam-se com alguns empecilhos que acabam por dificultar o
processo de compra. Sousa et. al.(2013), indica que o principal motivo que leva os
consumidores a não utilizar o comércio eletrônico é a desconfiança de terem seus dados
pessoais utilizados de maneira inadequada.
Quanto as desvantagens do comércio eletrônico, a tabela evidenciou que cerca de 57% da
amostra apontaram duas ou mais desvantagens, 17% consideram como desvantagem a demora
nos prazos de entrega, 9% desconfiança em relação à qualidade dos produtos, 6%
impossibilidade de experimentar o produto/serviço, empatados com 3% cada aparecem receio
de transmitir informações bancárias, Sites que mais dificultam do que facilitam as compras,
excesso de propagandas e de detalhes nos sites e na última posição com 2% impossibilidade
de realizar trocas.
Para minimizar tais desvantagens sugere-se que as empresas que atuam no ambiente da
internet realizem uma pesquisa para conhecer o perfil e as expectativas de seus clientes com
relação aos produtos e serviços ofertados, evitem a poluição visual e torne mais fácil e
prazerosa a navegação por seus sites.
8.8 Análise da importância da internet
Tanto no Brasil quanto em demais partes do mundo a internet assumiu um papel
predominante impactando as formas de negociar outras partes do mundo, saliente Morgado
(2003), por estas razões muitos autores vem se esforçando para compreender este fenômeno
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da compra pela internet.
O nível de concordância quanto a importância da internet é de 75,6 %, podendo salientar que
a variável com maior representação é ‘Acho importante poder comprar sem ter que sair de
casa’ com 51 %. Neste contexto, sugere-se às empresas virtuais que observem os parâmetros
que o consumidor considera mais importante nas compras pela internet e a partir daí crie
estratégias para atrair e fidelizar este cliente.
Na análise da variável dos motivos de compra pela internet , a maior parte dos respondentes
apontou como principal motivo de compra pela internet a facilidade/ agilidade, totalizando
51% da amostra, 27% apontaram dois ou mais motivos, 13% usaria pela necessidade, 3% por
indicações de pessoas, 3% pelas propagandas, 2% por maior garantia contra fraudes e em
última posição 1% dos entrevistados que usariam por mais informações sobre o
funcionamento.
Em virtude aos dados apresentados sugere-se que as empresas virtuais realizem uma análise
do perfil do cliente a ser atingido e adote estratégias para tornar mais pratico o processo de
compra e busque formas mais eficazes para divulgação do produto ou serviço.
3 Considerações Finais
A internet expandiu o campo de visão e se fez presente na maioria dos lares e já mais remotos
locais, seja aproximando as pessoas ou através da disseminação de forma instantânea de
informações que anteriormente eram de difícil acesso.
Com uma gama de potencialidades, a internet tem provocado mudanças significativas não
apenas na forma das pessoas se relacionarem, mas também vem impactando as maneiras de se
fazer negócios.
Milhares de pessoas acessam a internet a todo o momento, seja por lazer ou para realizarem
compras de produtos ou serviços. Para tanto, diversos estudiosos tem conduzido seus estudos
a cerca de compreender o comportamento deste consumidor com relação aos riscos
percebidos no ambiente virtual.
Neste contexto, o presente estudo objetivou a compreensão dos riscos percebidos com relação
às compras pela internet, levando em consideração as variáveis como a compra por impulso e
a satisfação.
Os resultados obtidos sugerem que quanto perfil dos entrevistados a maioria equivalente a
62% pertencem ao sexo feminino, residem no litoral de São Paulo 63,4%, possuem ensino
médio completo 45,1%, pertecem a classe ‘B’ 61%, referem-se a um público jovem, cerca de
45% tem idade entre 21 a 30 anos, cujo o grau de escolaridade do chefe de família composta
por indivíduos com superior completo 39% da amostra.
Quanto ao grau atribuído a importância da internet refere-se a 75,6 %, 41% dos entrevistados
utilizam a internet de 1 a 4 horas por dia, o local de acesso refere-se as residências com cerca
de 72% dos entrevistados. Quanto às formas de pagamentos empregadas pode-se observar que
os entrevistados utilizam mais o cartão de crédito cerca de 43% da amostra, 78,3% dos
entrevistados optam por parcelar suas compras, 48,6% estão propensos a gastar de R$101,00 a
R$350,00 em suas compras. Referindo-se aos itens mais comprados pode-se destacar
eletrodomésticos e outros produtos não especificados em média 8 compras destes produtos
por ano.
Na pergunta realizada referente as desvantagens do comércio eletrônico cerca de 57% da
amostra apontaram Duas ou mais desvantagens das descritas, seguido de 17% dos
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entrevistados que consideram como desvantagem a Demora nos prazos de entrega. Em
relação aos resultados quanto aos motivos de compra pela internet vale ressaltar 51% da
amostra compram pela facilidade/ agilidade.
Pode-se apontar que 51,6 % dos entrevistados realizam compras por impulso. Referindo-se a
satisfação a média obtida foi acima de 50%, com isso nota-se que o consumidor avaliado se
mostra satisfeito com sua decisão de compra.
Focalizando a propensão em assumir riscos observou-se que propensão a assumir riscos em
compras pela internet 84,3%, quanto ao risco percebido observou-se que o nível médio de
concordância das afirmativas é de 66%, ainda sobre risco percebido só que desta vez em
relação a última compra pela internet, notou-se o nível médio de concordância foi de 52%.
Pode-se salientar que mesmo tendo conhecimento acerca dos riscos o consumidor age por
impulso e evidencia a satisfação.
Portanto, sugere-se às empresas que trabalham no ambiente virtual, realizem um trabalho
constante a fim de fidelizar o consumidor, seja através de propagandas divertidas ou
promoções relâmpago em redes sociais. Tendo em vista que a ação de comprar por impulso é
imediata, então cabe a empresa estar atenta a satisfazer estas necessidades, divulgar da melhor
forma possível focando na qualidade do produto e sendo condizente com aquilo que
prometem, causando emoções positivas em seus consumidores.
Proporcionar ao consumidor imagem positiva com relação a segurança e acessibilidade de
seus sites, atentar-se para ter um sistema eficaz que avise prontamente quando o produto
exposto tiver acabado em estoque, para que assim evite que o consumidor crie expectativas e
compre o produtoe depois receba a má notícia que o mesmo não está disponível, evitando
assim, possíveis frustrações. Deve haver uma preocupação com todo o processo de compra,
inclusive o pós compra priorizando sempre o bem estar e o encantamento do cliente .
Faz-se necessário a adoção de estratégias eficazes para minimizar os riscos, demonstrando
transparência e segurança em todas as informações e transações, para que os consumidores
percebam que o ambiente online oferece vantagens superiores e assim perca o receio de
adentrá-lo. É importante, neste contexto, conhecer o cliente e suas expectativas, manter como
foco principal na alta satisfação, pois conforme aborda, Kotler (2001), o cliente totalmente
satisfeito é menos propenso a migrar para a concorrência, devido tornar-se leal a empresa ou
marca preferida. Portanto, para que se minimizem os riscos envolvidos no processo de
compras pela internet é primordial trabalhar o envolvimento com o cliente, pois quanto mais
envolvido ele estiver, menores as chances de percepção de risco.
Para estudos posteriores, sugere-se um foco maior ao envolvimento do cliente com relação a
compras online, com um foco maior nos tipos de risco que este processo oferece. A adoção de
uma amostra maior, ou focar o estudo em um público-alvo específico, exemplo população
idosa ou jovem.
As limitações encontradas neste estudo referem a obtenção de uma amostra inferior que o
esperado.
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