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Resumo
O presente estudo teve como objetivo investigar os critérios determinantes das compras da
geração y pela internet. Buscou especificamente caracterizar o perfil socioeconômico dos jovens
da geração y, analisando as variáveis e percepção desses consumidores diante do mercado
online, identificando as razões pelas quais os indivíduos não compram. A metodologia utilizada
para a realização desse estudo é de cunho exploratória de descritiva, a abordagem do problema é
quantitativa e o procedimento técnico deu-se por meio de levantamento. Os resultados foram
obtidos através da aplicação de um questionário online com a população residente no município
de Passo Fundo, nascidos entre 1980 e 2000. Observou-se que a maioria dos jovens realizam
compras pela internet, afirmam que compram pela internet para aproveitar os preços baixos e
promoções, procuram satisfazer suas vontades, e tem pouco tempo para pesquisar preços e
informações dos produtos, entre outros motivos que foram apresentados nesse estudo.
Palavras chave: comportamento do consumidor, geração y, compras pela internet.

Determinants of Purchases y Generation Through the internet
Abstract
The aim of this study was to investigate the criteria determinants of the purchases of generation
y over the internet. Specifically to characterize the socioeconomic profile of the young people of
generation y, analyzing the variables and perception of these consumers before of online
marketplace, identifying the reasons why individuals do not buy. The methodology used to
perform this study is descriptive exploratory, the approach of the problem is quantitative and the
technical procedure was done by means of a survey. The results were obtained through the
application of an online questionnaire with the population resident in Passo Fundo, the people
investigated were born between 1980 and 2000. It was observed that most young people make
purchases over the Internet, they say that buy over the Internet to take advantage of low prices
and promotions. They try to satisfy their desires, and has little time to research prices and
product information, among other reasons that were presented in this study.
Key-words: consumer behavior, generation y, internet shopping.

1 Introdução
Atualmente, percebe-se uma constante busca pelas compras no mercado
eletrônico, isso se dá pela diversidade, praticidade que os sites vêm oferecendo aos
consumidores de todas as classes sociais e idades, que acabam se tornando atrativas,
pela comodidade, fácil busca de preços e formas de pagamentos. No entanto, percebeuse que o público que mais faz com que essa demanda aumente, são os consumidores
nascidos na chamada era digital nos anos 1980, que são conhecidos como a geração y.
Essa geração se caracteriza pela constante busca da informação, inovação e diversidade.
Para descobrir as razões que tornam os consumidores dessa geração y os
impulsionadores do mercado online, este artigo foi desenvolvido para analisar as
variáveis que influenciam os mesmos no processo de decisão de compra pela internet,
no qual teve a participação da população nascida entre os anos de 1980 a 2000,
residentes na cidade de Passo Fundo no estado do Rio Grande do Sul.
Fazendo um breve apanhado em relação às novas tecnologias, nos
últimos anos cada vez mais as pessoas estão comprando produtos ou serviços pela
internet impactando na economia. Diante disso, os mercados tiveram que se adequar às
novas tecnologias e ir em busca das inovações.
Assim, o objetivo geral desse estudo foi investigar os determinantes das
compras da geração y pela internet. Especificamente o trabalho buscou: caracterizar o
perfil do socioeconômico dos jovens da geração y, identificar as variáveis que
influenciam no processo da decisão de compra, avaliar a percepção desses
consumidores diante o mercado online e identificar as razões pelas quais os indivíduos
não compram.
2 Referencial teórico
2.1 Comportamento do Consumidor
O comportamento do consumidor para autor Solomon (2011, p.33) “é o
estudo dos processos envolvidos quando indivíduos ou grupos selecionam, compram,
usam ou descartam produtos, serviços, ideias ou experiências para satisfazer
necessidades e desejos”.
Já os autores Kotler e Keller (2006), defendem que o principio do marketing
esta voltado em atender e satisfazer as necessidades e desejos dos consumidores, para
ele se torna como base conhecer o seu comportamento de compra.

Diante das teorias identificam-se vários fatores que influenciam o
consumidor no processo da compra. O autor Solomon (2002) defende que o indivíduo
consumidor, sofre influências psicológicas, pessoais, socais e culturais.
Kotler e Keller (2006) descrevem que os fatores culturais no qual está
inserido a subcultura e classes sociais influenciam o indivíduo na escolha, os fatores
sociais referem-se ao grupo de família, papéis e posições sociais que o consumidor esta
posicionado, para os fatores pessoais tem a interferência da idade, estágio do ciclo de
vida, ocupação, condições econômicas, estilo de vida e personalidade do consumidor.
Ainda idealiza que os fatores psicológicos do consumidor envolvem a motivação,
percepção, aprendizado e crenças.
Pyndyck e Rubinfeld (2005) defendem que há três etapas básicas na
definição do comportamento do consumidor, a primeira que são as preferências do
consumidor, sendo essa a etapa no qual as pessoas descrevem suas preferências por uma
mercadoria ou serviços, por segundo as restrições orçamentárias, onde o consumidor
considera os preços, e restringe os produtos, quantidade ou serviço que pode adquirir, e
na terceira etapa leva em considerações às escolha dos consumidores, onde já foi
definido suas preferências e delimitando seu orçamentos o consumidor faz suas
escolhas é aumenta o seu grau de satisfação.
É possível entender que cada indivíduo tem suas preferências, seja para bens
adquiridos seja para serviços que são ofertados no mercado. As decisões da escolha da
compra podem não ser racionais, algumas vezes compram por impulso, muitas vezes
não consideram sua situação orçamentária, assim defendem Pyndyck e Rubinfeld
(2005).
2.2 A Influência das Compras Online na Economia
Nos últimos anos, a internet influenciou no desenvolvimento econômico de
diversos países com um aumento considerável de receitas. Na média, os negócios
realizados por empresas do mercado eletrônico representaram 3,4% do PIB do seu país.
Nos últimos cinco anos, a taxa de crescimento desta parte da economia é de 11% muitas
empresas que utilizam mais a internet para seus negócios criam duas vezes mais
empregos que a média enfatiza o autor Coelho (2011).
O autor Paschoalini (2010, s/p) enfatiza que:
Hoje temos todas as grandes empresas do comércio varejistas expondo seus
produtos através de seus sites e o número, vem aumentando a cada dia que
passa, pois estão vendo que a internet, está chegando aos lares, cada vez mais

e com isso a visão de aumentarem seus lucros e por consequência suas
vendas, com um custo menor, pois não exige a presença física do vendedor, e
cada vez mais clientes buscam os sites para realizarem suas compras.

Paschoalini (2010) descreve que o mercado por compras online, no ano de
2009 movimentou cerca de 10,6 bilhões de reais apenas no mercado Brasileiro e no
período cresceu 27%, diz ainda que a confiança do consumidor nesse meio de compra já
chega a 86% dos clientes, e conta com mais vantagens: Os consumidores podem fazer
suas pesquisas de preços livremente sem sair de casa, não tem horário, pode ser a
qualquer momento em que estiver disponível e os prazos de entregas das mercadorias e
de no máximo em 10 (dez) dias e a mercadoria é entregue no destino escolhido pelo
comprador.
2.3 Geração Y
Conhecidos na sociedade como a geração da internet, independentes,
individualistas, envolvidos e bem informados. Os consumidores nascidos em meio à era
da tecnologia mudaram a maneira de realizar compras, expõe os autores Lewns e
Bridges (2004). Os consumidores da geração y se apropriam das novas tecnologias para
dialogar, ativar e explicitamente com fornecedores de bens e serviços sobre a produção
daquilo que desejam adquirir.
O autor Loiola (2010), define a geração y que são aqueles nascidos entre
1978 e 1990, que foram concebidos na era digital, democrática e da ruptura da família
tradicional. Já para os autores Lipkin e Perrymore (2010) consideram os jovens da
geração y aqueles nascidos entre 1980 e 2000.
De acordo com Oliveira (2010) entre as características dos jovens desta
geração, destacam-se: Curiosos e questionadores, criativos, necessidade constante de
reconhecimento, individualistas, foco nos resultados e necessidade constante de
informações.
Campi (2015) relata essa geração é móvel, social e espera uma experiência
de compra de qualidade maior do que as gerações anteriores, suas expectativas pela
excelência digital coloca pressão significativa para que os varejistas se adaptem. Logo,
essa é uma geração em busca constante da inovação e realizações pessoais. Embora os
autores tenham adotados critérios deferentes para a definição dos nascidos em meados
dos anos 1980, percebem-se as mesmas características comportamentais e específicas
que geram impactos no cenário atual.

3 Procedimentos Metodológicos
A natureza da pesquisa é uma pesquisa aplicada, de cunho exploratória e
descritiva. Para os autores Diehl e Tatim (2004, p. 53) “a pesquisa exploratória tem
como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torna-lo
mais explícito ou a construir hipóteses”. Já as pesquisas descritivas caracterizam a
população ou fenômeno (DIEHL; TATIM, 2004). O procedimento técnico se dá por
meio de levantamento.
A população foi analisada por meio de uma amostragem não
probabilística contou com os consumidores da geração y nascidos entre 1980 a 2000,
que residem na cidade de Passo Fundo, que tem o hábito de realizarem suas compras
pela internet.
Para atender os objetivos do estudo, considerou- se a população da faixa
etária do estudo, apresentada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE)
de 77.515 pessoas. A partir desta população, para fins de operacionalização foi
calculada uma amostra de acordo com a fórmula de Barbetta, que culminou numa
amostra de 99,87 que foi arredondada para 99 indivíduos. Além de compreender o
comportamento de compras dos indivíduos da geração y, o decorrer da pesquisa trouxe
curiosidades sobre as razões dos que não realizam as compras. Por isso, optou-se pela
ampliação do questionário para contemplar também este público.
A coleta de dados ocorreu a partir da pesquisa na internet, bibliográfica
para a realização do questionário. Foi elaborado um questionário com perguntas abertas
e fechadas, constituída pela ferramenta disponível do Google Drive, o link da pesquisa
foi divulgado através das redes sociais para o publico nascidos entre 1980 a 2000. Foi
utilizado à amostra dos nascidos entre 1980 a 2000. O questionário foi baseado a partir
das experiências de pesquisa dos autores Loiola (2016) e Solomon (2011), este estudo
tem uma nova proposta metodológica.
O período da coleta dos dados dos questionários deu-se entre os dias
13/09/2016 e 30/09/2016. No primeiro momento foi realizado um pré-teste, optou-se
pela modificação de duas questões que geraram dúvida nos respondentes,
posteriormente aplicou-se para alcançar a amostra. Foi possível analisar 125 respostas
através do banco de dados da coleta.
A análise e interpretação dos resultados, os dados coletados através do
formulário online foram incialmente extraídos do Google docs para Microsoft Office
Excel, partindo para as tabulações que permitiu a formação dos gráficos e tabelas

apresentados nesse estudo, e seguindo para as análises do estudo do trabalho.
4 Análise e Discussão dos Dados
Essa seção busca apresentar primeiramente os dados socioeconômicos dos
respondentes e posteriormente apresentar especificamente os resultados para o público
que realiza compras via internet, por fim mostra a percepção dos indivíduos que não
realizam compras pela internet. Expondo as análises das coletas, das respostas obtidas
através do questionário online que foi disponibilizado para os jovens da geração y da
cidade Passo Fundo, Rio Grande do Sul.
4.1 Análises dos Dados Socioeconômicos
A representatividade em relação aos consumidores que realizam compras
pela internet, sendo que 79% dos consumidores da amostra realizam compras pela
internet e 21% afirmam não realizar compras online, preferem comprar nas lojas físicas
os produtos ou serviços desejados. A relação entre o gênero versus os consumidores que
compram pela internet e as que não compram. Apresenta-se 67% são mulheres, onde
51% delas efetuam compras pela internet, 33% são homens e apenas 5% deles não
realizam compras pela internet
No gráfico 1, verifica-se a relação entre a faixa etária dos indivíduos em
relação aos jovens que realizam compras online e os que não realizam. Observa-se que
os jovens entre 20 a 24 anos totalizam 45% da amostra, sendo que 34% deles compram
pela internet e apenas 10% dessa faixa não realizam compras online, nota-se também
que a faixa entre 30 e 34 anos representam 14%.
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Gráfico 1– Relaçao entre a faixa etária e consumidores
Fonte: Elaborado pelo autor (2016)

Evidencia-se, através do gráfico 2 a relação entre o estado civil e os jovens
que realizam compras pela internet. Observou-se que a grande maioria são solteiros (as),
sendo 74% do público. Dos respondentes que efetuam compras pela internet 56% são
solteiros (as) e 18% que não têm o hábito de realizar compras online. Apenas 25% do

público afirmam estar casado ou em união estável, sendo que 22% realizam compras
online.
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Gráfico 2 – Relação do estado com civil versus jovens que realizam compras pela internet
Fonte: Elaborado pelo autor (2016)

A relação analisada da escolaridade dos consumidores destaca a escolaridade
predominante refere-se ao superior incompleto com 33%, no nível escolar superior
completo representa 25% e 4% do público com nível de escolaridade designa a
mestrado. Quanto ao grau de escolaridade das pessoas que tem o hábito de compras pela
internet 24% concentra-se no nível de escolaridade do superior incompleto e 20% no
superior completo.
Ao relacionar a renda bruta mensal da amostra, os resultados analisados
mostram que, dos jovens que efetuam compras pela internet, nota-se o maior percentual
de indivíduos que realizam compras pela internet, está na faixa de 2 a 4 salários
mínimos representando 31%. Do total dos respondentes, a renda familiar mensal bruta
é 6 a 8 salários mínimos apenas 10% representam essa faixa.
Foi apurado a relação da renda familiar com a faixa etária da amostra.
Constata-se que, 42% dos indivíduos que respoderam a pesquisa possui renda familiar
mensal de 2 a 4 salários mínimos, sendo que 22% dessas pessoas afirmam ter entre 20 e
24 anos, enquanto 24% dos pesquisados responderam ter a renda familiar de 4 a 6
salários mínimos, destes apenas 9% estão na faixa etária de 20 a 24 anos.
Nessa seção foi possível apresentar cruzamentos dos dados obtidos do perfil
socioeconômico da amostra. Destaca-se a grande maioria dos jovens concentra-se na
faixa etária de 20 a 24 anos e possui uma renda familiar mensal bruta de 2 a 4 salários
mínimos.
4.2 Análises dos Jovens que Realizam Compras pela Internet
Da amostra da pesquisa realizada na cidade de Passo Fundo, 65% é
representado por mulheres, e 35% refere-se aos homens.

Relacionado ao grau de escolaridade na tabela 1 com a faixa etária, pode-se
observar que o maior grupo se concentra na faixa de 20 a 24 anos com grau superior
incompleto, já com grau escolar superior completo representam no seu total 26% sendo
a maior população da faixa etária de 25 a 29 anos.
Total

16 a 19
anos

20 a 24
anos

25 a 29
anos

30 a 34
anos

35 a 36
anos

Fundamental completo

1,01%

1,01%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Ensino médio incompleto

3,03%

2,02%

1,01%

0,00%

0,00%

0,00%

Ensino médio completo

14,14%

5,05%

5,05%

1,01%

3,03%

0,00%

Superior incompleto

30,30%

5,05%

19,19%

4,04%

1,01%

1,01%

Superior completo

26,26%

0,00%

9,09%

10,10%

7,07%

0,00%

Pós-graduação

20,20%

0,00%

9,09%

7,07%

4,04%

0,00%

0,00%
43,43%

2,02%
24,24%

2,02%
17,17%

1,01%
2,02%

Escolaridade

Mestrado
5,05%
0,00%
Total
100,00%
13,13%
Fonte: Elaborado pelo autor (2016)
Tabela 1 – Relação da escolaridade e faixa etária

Dentre as razões que levam os consumidores da geração y a realizar compras
pela internet, a média mais alta (4,11) é registrada para a razão preço, pois o valor do
produto é mais barato, e com média de 3,98 afirmam comprar para aproveitar
promoções, destacam-se as razões variedade de produtos, praticidade e rapidez,
condições de pagamento e a razão no qual os consumidores tem pouco tempo e gostam
de analisar as informações dos produtos. A razão com menor média é o status social
(1,54). O coeficiente da variação, quando comparado com a média na razão preço,
representa 0,28, e em relação ao motivo aproveitar promoções verifica-se uma variação
de 0,33. Segundo o autor Paschoalini (2010), expõe que a confiança do consumidor
nesse meio de compra já chega a 86% dos clientes, e conta com mais vantagens: Os
consumidores podem fazer suas pesquisas de preços livremente sem sair de casa, não
tem horário, pode ser a qualquer momento em que estiver disponível.
Dentre as opções que foram disponibilizadas no formulário online os
produtos que são os mais procurados pelos consumidores, são os eletroeletrônicos com
15%, roupas com 14% e segundo a pesquisa os produtos menos buscados pelos
compradores da geração y são perfumes e serviço com 3%.
Na tabela 2, verifica-se a relação entre o valor que o indivíduo gasta em
suas compras versus gênero. O ponto mais relevante é 70% dos respondentes gastam em
media até R$ 300,00 em cada compra online, sendo que 46% é representado pelo grupo
feminino com 46%, nota-se que compras a partir de R$ 700,01 representa 3% dos
respondentes sendo 2% masculino.

Valor das compras
Total
Até R$ 300,00
69,70%
A partir de R$ 300,01 a R$ R$ 500,00
19,19%
A partir de R$ 500,01 a R$ 700,00
5,05%
A partir de R$ 700,01 a R$900,00
3,03%
Mais de R$ 900,01
3,03%
Total
100,00%
Fonte: Elaborado pelo autor (2016)
Tabela 2 – Relação entre o gênero e o valor das compras

Feminino
46,46%
11,11%
4,04%
1,01%
2,02%
64,65%

Masculino
23,23%
8,08%
1,01%
2,02%
1,01%
35,35%

Na pesquisa foi possível analisar a frequência de compra. É possível
identifcar que as mulheres na maioria das vezes compram menos de uma vez no mês
representando 43%, já os homens representam 19% e apenas 6% das pessoas realizam
compras de 4 a 6 vezes no mês, sendo 2% mulhres e 4% homens.
Ao analisar as condições dos pagamentos e faixa etária da amostra, observase que 60% das pessoas efetuam suas compras com cartão de crédito, sendo que entre os
jovens de 20 a 24 anos representam 20%, já na faixa de 16 a 19 destaca-se a forma de
pagamento em boleto bancário como 8% das opções do respondente.
Ao analisar a questão da decisão para realizar uma compra, nota-se que 52%
dos jovens afirmam comprar apenas quando possuem dinheiro, percebe-se que os
jovens de 20 a 24 são os que possuem maior representatividade na verificação do
orçamento antes de realizar compras, a faixa de 16 a 19 anos representa 7 % afirmam
comprar apenas quando possui dinheiro. No total ficando com 12 % os jovens que
afirmam compras por impulso ou desejo de ter novas aquisições. Os autores Pyndyck e
Rubinfeld (2005) defendem que há três etapas básicas na definição do comportamento
do consumidor, a primeira que são as preferências do consumidor, sendo essa a etapa no
qual as pessoas descrevem suas preferências por uma mercadoria ou serviços, por
segundo as restrições orçamentárias, onde o consumidor considera os preços, e restringe
os produtos, quantidade ou serviço que pode adquirir, e na terceira etapa leva em
considerações às escolha dos consumidores, onde já foi definido suas preferências e
delimitando seu orçamento.
Constata-se, inspecionando os resultados das pessoas que influeciam a
compra pela internet versus faixa etária, que

40% dos jovens respondentes desta

pesquisa, afirmam que as pessoas da família influenciam a comprar produtos pela
internet, do restante 31% dizem que são os amigos que influenciam. Relacionando a
faixa etária do grupo de influência, jovens que estão na faixa etária de 16 a 19 anos 7%
afirmam que os amigos são os grande influiemadores, já os jovens entre 20 a 24 anos
14% deles dizem que são as pessoas da família que influenciam na compra pela internet.

Nessa seção foi possível apresentar cruzamentos dos dados obtidos dos
consumidores que realizam compras pela internet. Analisando as razões que
impulsionam esses jovens a adquirir produtos ou serviços online e suas percepções.
4.3 Análises dos Jovens que Não Realizam Compras Pela Internet
Essa seção é composta pelas informações dos respondentes que não realizam
compras pela internet, da amostra da coleta de dados 26 indivíduos afirmam não realizar
compras pela internet. Como já mencionado nas análises do perfil socioeconômicos dos
indivíduos respondentes da pesquisa, onde 79% dos jovens realizam compras, e 21%
desses afirmam não comprar pela internet.
Diante as pesquisas observou-se que dos jovens que não realizam compras
pela internet, 77% são mulheres e 23% homens.
Na relação entre a faixa etária e gênero dos indivíduos que não compram
pela internet, verifica-se que jovens entre 20 a 24 anos totalizando 50% no seu total,
sendo que 38% são mulheres e 12% são homens, nota-se também que 23% dos jovens
representam a faixa etária de 16 a 19 anos.
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Gráfico 3- Relação entre a faixa etária e gênero
Fonte: Elaborado pelo autor (2016)

As razões pelas quais os jovens não realizam compras online. A média mais
alta refere-se ao motivo que os indivíduos preferem ir até loja ver o produto. Outro
motivo é o medo de não receber o produto, ter possíveis problemas com troca de
produto e também informar dados pessoais para os sites. A menor média é a razão pelo
qual os consumidores não querem pagar pelo frete.
5 Considerações finais
A tecnologia e a inovação constante nos dias de hoje fazem com que a
internet seja um dos meios mais potentes para o desenvolvimento econômico dos países.
Na sua grande maioria, essas mudanças têm como impulsionadores a geração y,

nascidos na era digital nos 1980 a 2000, estimulando o consumo online e modificando
os paradigmas tradicionais.
Esse estudo buscou como objetivo geral investigar os determinantes das
compras da geração y pela internet, caracterizar o perfil socioeconômico dos jovens da
geração y, observando a percepção desses consumidores diante o mercado eletrônico, e
também foi possível identificar as razões pelas quais os indivíduos não compram. Em
geral, foi possível verificar com base na amostra, que a grande maioria se concentra na
faixa etária de 20 a 24 anos, são solteiros (as).
Por meio das análises aplicadas, pode-se afirmar que a maioria dos
respondentes desta pesquisa realizam compras pela internet, a amostra maior era
constituída pelo público feminino, analisou-se que o maior número tem grau de
escolaridade de ensino superior incompleto e superior completo, por seguinte a pósgraduação.
Entre as razões pelas quais os jovens realizam compras destacam-se o preço,
variedade de produtos, praticidade e rapidez e a vontade de satisfazer as suas vontades,
e os produtos que se destacam nas compras online da amostra são os eletroeletrônicos,
roupas e acessórios. Referente ao valor das compras dos consumidores notou-se que a
grande maioria esta disposta a pagar até R$ 300,00.
Ao analisar a faixa etária da amostra e a forma de pagamento utilizada para
realizar compras online, os jovens de 20 a 24 anos afirmam comprar com cartão crédito,
sendo essa opção de pagamento de 60 % da amostra.
Os dados obtidos nesta pesquisa permitem analisar os determinantes de
compra online, onde o público entrevistado verifica-se que está diretamente relacionado
ao poder de aquisição verificando o seu orçamento ou compra apenas quando possui
dinheiro, e a maioria são influenciados por pessoas da família.
Os dados apurados nesta pesquisa apresentam também os motivos pelos
quais os jovens não realizam compras pela internet. Evidencia-se que estes preferem ir
até a loja física, ver o produto, têm medo de não receber o produto, acreditam que
possam ter possíveis problemas com troca.
Como possibilidade de estudos futuros, sugere-se compreender os
determinantes das realizações de compras para outras faixas etárias da população. Além
disso, sugere-se a ampliação da amostra para o público que não realiza compras, para
compreender suas razões.
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