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Resumo:
O tema abordado é o perfil de compra do consumidor on-line. A pesquisa tem como objetivo
analisar o comportamento de compra dos consumidores on-line. A metodologia desta
pesquisa é de caráter exploratório descritivo quantitativo, pesquisa de campo, com a aplicação
de instrumentos de pesquisas específicos. Para atender a pesquisa descritiva foi desenvolvido
um questionário aplicado com a ferramenta Google Docs, com a análise de 180 questionários
válidos. Onde a satisfação pela compra fica evidente pelo preço e pela comodidade.
Palavras chave: Internet, comércio eletrônico, comportamento do consumidor, marcas,
decisão de compras.

CONSUMER BEHAVIOR ON THE INTERNET: AN ANALYSIS
WITH IFSP STUDENTS CÂMPUS CARAGUATUTATUBA-SP
Abstract:
The topic addressed is the consumer purchasing profile online. The research aims to analyze
consumer buying behavior online. The methodology of this research is exploratory descriptive
quantitative character, field research, with the application of specific research instruments. To
answer the descriptive research, a questionnaire was developed with the Google Docs tool,
with the analysis of 180 valid questionnaires. Where satisfaction for purchase is evident by
price and convenience.
Keywords: Internet, e-commerce, consumer behavior, brands, purchasing decision.
1 Introdução
O tema abordado é o perfil de compra do consumidor on-line. A internet provoca mudanças
nas empresas e nas pessoas, mudando seus comportamentos habituais, de como se comunicam
entre si, trocando informações e suas decisões de compra, como relata Reedy e Schullo (2007)
a ferramenta que mais cresce e evolui pelo mundo em uma velocidade gigantesca é a internet.
Muitos negócios do mundo atual são dirigidos por aparelhos eletrônicos conectados à
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internet, que aproximam cada vez mais rápido as empresas aos seus clientes e vice-versa,
Lindgren (2001) aponta dois motivos para explicar esse crescimento, o primeiro é a facilidade
de manuseio dos navegadores de acesso à internet, tanto para os consumidores, e quanto para
organizações. O segundo motivo é a facilidade de conexões de trocas de dados de
informações entre os usuários e empresas.
Os profissionais de marketing se beneficiam com a internet, por proporcionar um novo modo
de relacionar e criar valores com clientes. Junto com o crescimento da internet, aumenta a
busca de informações dos produtos, assim como de preços. As empresas tradicionais optam
por ter canais de comunicações e vendas pela internet, e muitas já possuem esse canal de
comunicação. Com o crescimento da tecnologia, mais pessoas têm acesso à internet, e
realizam as suas compras, se tornando mais exigentes ao buscar mais informações para
decidir sua compra (KOTLER, 2005; LIMEIRA, 2007). Com o crescimento da tecnologia e a
facilidade, mais pessoas têm acesso à internet. O comportamento do consumidor é um estudo
novo, sendo os primeiros estudos realizados nos anos 60. O comportamento do importante na
área de marketing, pois os profissionais estudam as necessidades dos consumidores e têm
como objetivo suprir essas necessidades. Para isso é necessário pesquisar as pessoas ou
grupos, para identificar quais suas necessidades e como ser satisfeitas (KOTLER e KELLER,
2013).
É importante compreender o comportamento do consumidor virtual, deve se analisar os
fatores que levam pessoas a comprar pela Internet e o porquê da decisão da compra e também
por que outras pessoas não se interessam utilizar a internet para compras. O problema a ser
analisado nessa pesquisa é se “Os consumidores empregaram a internet como uma
ferramenta eficaz e confiável para comprar produtos?”. A pesquisa tem como objetivo
central, identificar e avaliar o comportamento dos consumidores on-line e a influência da
internet nas atividades de compra dos consumidores. Analisar o comportamento do
consumidor da internet é um assunto importante para o consumidor moderno, pois os
brasileiros passaram a ter mais facilidade ao acesso à internet e com isso aumenta a prática de
comprar pela internet. A metodologia desta pesquisa é de caráter exploratório descritivo
quantitativo, pesquisa de campo, com a aplicação de instrumentos de pesquisas específicos.
Para atender a pesquisa descritiva foi desenvolvido um questionário aplicado com a
ferramenta Google Docs.
2 Teorias
2.1 Comércio Eletrônico
Atualmente o comércio eletrônico vem ocupando cada dia mais espaço no comércio global,
tendo em vista suas comodidades e facilidades. Segundo Franco (2006) a aquisição de
produtos e serviços pela internet está causando enorme transformação no universo dos
negócios e na rotina dos consumidores. De acordo com Limeira (2007) comércio eletrônico
pode ser definido como a realização de operações comerciais por meio da internet, que vão
além da venda de produtos e serviços físicos, mas também de produtos intangíveis, que
podem ser digitalizados e entregues on-line, por meio da internet. Pois o e-commerce abrange
processos que incluem consumidores, fornecedores e parceiros de transações, como vendas,
marketing, recebimento de compras, entregas, serviços ao cliente e o gerenciamento de
programas de fidelidade.
Ainda de acordo com Limeira (2007) há outro conceito que não apenas o e-commerce, se
referindo ao e-business que abrange também outros processos da organização, como por
exemplo, a produção, a administração de estoques, o desenvolvimento de bens, a
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administração de riscos, o desenvolvimento de estratégias, entre outros.
De modo geral Reedy e Schullo (2007), afirmam que o comércio eletrônico pode ser definido
simplesmente por um sistema virtual de aquisições e restauração de informações acessadas
por redes de computadores particulares. Consideram o comércio eletrônico como resultado
final; sendo que os recursos de marketing eletrônico são os meios, os instrumentos pelos quais
o e-commerce, é executado de forma mais eficiente e eficaz. Esta forma de comércio
geralmente é uma transação direta, podendo ser de produtos ou serviços e até mesmo de
informações, videoclipes, sons ou sequência de movimento, desde a sua fabricação até seu
consumidor final.
Segundo Rapp e Martin (2002) a interconexão do ambiente afeta consideravelmente a
maneira como é criada, vendida e distribuída à oferta. Com o instantâneo acesso a todos os
dados, os consumidores podem comparar em tempo real a sua oferta com a demanda, suas
características, seu preço, sendo que o mercado determina o real valor de um produto a
qualquer momento. Esses fatores podem levar a uma crescente transformação de bens e
serviços, pelo menos no curto prazo, pois os vendedores imediatamente reagem às vantagens
transitórias uns dos outros. Acrescentam-se ainda outros fatores que podem contribuir para
comoditização do produto:
● Maior e nova concorrência: O e-commerce tem contribuído com o crescimento não apenas
do comércio global, mas também contribui para a criação de muitas novas empresas. Pois
quanto maior a concorrência, mais pressionado é o preço.
● Flexibilização dos preços: Os leilões on-line representam que os preços são ligados mais a
demanda do consumidor do que às características do produto ou posicionamento da marca. Os
consumidores são levados a esperar por preços diferenciados para itens diferenciados em
épocas diferenciadas, em razão de sua demanda.
● Origem de mercados online, business-to-business: Um e-commerce posiciona os
concorrentes lado a lado, o que acaba por dificultar mais a diferenciação. Uma vez que
cadeias de suprimentos inteiras podem ser agrupadas, desta forma a pesquisa dinâmica acaba
por influenciar mais ainda a precificação do produto.
● Agenciador de compras automatizados: São serviços que realizam buscas na Internet para
expor aos consumidores comparações de preços de produtos iguais vendidos por fornecedores
diferentes.
O e-commerce segundo Blackwell, Miniard e Engel (2008) é o tipo de comércio preferido do
marketing direto. Da mesma forma que a natureza do trabalho sofreu grandiosas mudanças
com a revolução industrial, criando grande riqueza, alterando a estrutura da família, trazendo
novos estilos de vida, vindo a afetar até mesmo as formas de governo em diversas partes do
mundo, espera-se que a revolução criada pelo comércio eletrônico traga mudanças tão
intensas quanto.
O mundo vem mudando a cada dia, à medida que mais pessoas se conectam a internet todos
os dias e paralelo a isso o comportamento do consumidor evolui mais rapidamente do que
podemos mensurar afirma Solomon (2011). O relacionamento eletrônico dos produtores e
seus consumidores vêm ocorrendo de maneira jamais experimentada antes. A rapidez com
que as informações estão sendo transmitidas está mudando a velocidade que as novas
tendências se desenvolvem e a direção para onde vão, ainda mais porque o mundo virtual
favorece com que os consumidores participem do processo de criação de disseminação de
novos produtos. O mundo digital possui um aspecto interessantíssimo que é o de permitir que
os consumidores interajam diretamente com pessoas que vivem em outras partes do mundo
através de redes sociais, um comprador de uma empresa pode fazer cotações de preço de um
produto em todas as partes do mundo com apenas um e-mail, assim como uma mulher pode
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comprar seu cosmético preferido de um site de promoções de outro país com apenas um
clique.
A ideia de rede social segundo Telles (2010) começou a ser difundida há cerca de um século,
em definição de um complexo de relações entre participantes de um sistema social, em
diferentes extensões. No século XXI, as redes sociais na internet surgiram, e segundo alguns
sociólogos os conceitos permaneceram os mesmos. As redes sociais são ambientes que
reúnem pessoas que tem o intuito de interagir umas com as outras através de perfis, com
dados pessoais, textos, mensagens e vídeos. As grandes redes como Facebook reúnem
milhões de pessoas em todo o mundo, possuindo diversas ferramentas de interações. Cada
rede social possui suas próprias regras, que moldam a forma de interação e comportamento
mais eficientes para seus usuários, cujo conteúdo só pode ser encontrado por membros da
rede.
A mídia social refere-se segundo Kotler e Keller (2013) a forma como que os consumidores
compartilham informações em formato de imagem, som, texto e vídeos uns com os outros.
Incentivando um maior compromisso do consumidor com a marca. As empresas devem
utilizar a mídia social para estabelecer uma voz pública, e reforçar suas atividades de
comunicação e visibilidade, mas não canalizar todos os seus esforços nela. A utilização da
mídia social requer conhecimento da empresa sobre seus pontos fortes e pontos fracos,
sabendo aproveitá-los da melhor maneira, para que a imagem da marca não seja prejudicada.
Para Samara e Morch (2005), Solomon (2011) e Kotler e Keller (2013) o comportamento do
consumidor abrange uma grande área de pesquisa, no que tange a compra, uso e descarte de
produtos, serviços, ideais ou experiências a fim de satisfazer suas necessidades ou desejos,
podendo o consumidor assumir muitos papéis, desde uma criança de oito anos que pede a mãe
um brinquedo, como o executivo de uma grande empresa escolhendo um sistema operacional
de milhares de dólares. Sendo que o comportamento do consumidor deve ser reconhecido
como um contínuo processo que não se restringe apenas ao momento em que o consumidor
paga ao vendedor pelo produto ou serviço e o recebe, embora este momento de troca seja a
essência do marketing, a compreensão mais ampla do processo de consumo leva-se ao
conhecimento dos aspectos que influenciam o consumidor, antes, durante e depois da compra.
Deve-se pensar no consumidor não apenas como o individuo que identifica uma necessidade
ou desejo, realiza a compra e descarta o produto, pois em diversos casos, diferentes indivíduos
podem estar envolvidos neste processo de compra. Sendo que o comprador e o usuário não
são necessariamente a mesma pessoa, pode ser um pai comprando uma roupa para um filho,
em outros casos uma terceira pessoa pode influenciar diretamente na decisão de compra,
fazendo recomendações sobre o produto ou serviço.
2.2 Processo de Decisão de Compra
O ato de comprar pelo consumidor em geral é uma resposta a um problema, onde é percebida
a necessidade ou desejo de realizar uma compra e passa a dar alguns passos para isso
(SOLOMON, 2011). O processo de compra do consumidor inclui cinco etapas, sendo elas:
reconhecimento da necessidade, busca de informações, avaliação das alternativas, decisão de
compra e avaliação pós-compra, que por sua vez sofrem influências dos fatores sociais, de
marketing e situacionais (CHURCHILL e PETER, 2012).
Inicia-se o processo de compra do consumidor quando se reconhece um problema ou uma
necessidade, ou seja, o consumidor percebe a diferença entre um estado desejado e seu estado
atual. A identificação de um desejo ou necessidade inicia um processo de busca de sua
satisfação, que será atingida com a aquisição do bem ou serviço a fim de atingir seu estado de
equilíbrio almejado, a identificação destes problemas pode ocorrer a partir de estímulos
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externos ou interno, onde os internos são estados físicos ou psicológicos, e os externos
provenientes de estímulos do mercado que sugerem o consumidor a esta necessidade
(SAMARA e MORSCH, 2005).
Após identificar um problema, o consumidor necessita de informações apropriadas para sanalo. A busca de informação é a maneira pela qual o consumidor busca em todo o ambiente os
dados corretos para sua tomada de decisão (SOLOMON, 2011). As fontes de informações
podem ser internas que referem-se as experiências vividas e nas informações que tenha
alguma importância registradas pelo consumidor. Incluindo experiências atuais, como
também memórias de comunicações pessoais ou até mesmo vivências com marketing
persuasivos. Não bastando o acesso as informações internas, o consumidor também poderá
utilizar-se de fontes de informações externas como mídias, amigos, familiares e avalições do
produto em guias de compra ou teste de produtos (SAMARA e MORSCH, 2005).
A avaliação das alternativas é baseada na coleta de informações, onde são identificadas e
avaliadas pelos consumidores as maneiras de atender seus desejos ou necessidades.
Naturalmente esta etapa aborda a tomada de decisão de quais os fatores e características
possuem maior importância que os outros. Identificando qual alternativa lhes renderá maior
valor agregado, pesando os benefícios que julgam importantes em detrimento aos custos
esperados pela transação (CHURCHILL e PETER, 2012). O consumidor pode avaliar suas
alternativas utilizando três critérios: características funcionais do produto, satisfação
emocional percebida em cada alternativa e os benefícios que podem resultar de sua aquisição
e uso. Com relação as características funcionais do produto, podem ser avaliados fatores como
custo, desempenho, exclusividades e garantias oferecidas (SAMARA e MORSCH, 2005).
Após considerar todas a opções disponíveis, os consumidores podem realizar a compra. Esta
etapa inclui decidir se a compra será realizada ou não. Caso decida por comprar terá que
decidir o que, quando e como pagar. Podendo o consumidor decidir rapidamente caso o
produto esteja em liquidação, e até mesmo desistir da compra caso nenhuma das opções
atendender suas expectativas, desejos e necessidades, até mesmo podem adiar a compra caso
decida por poupar dinheiro no momento (CHURCHILL e PETER, 2012). Um consumidor
deve se mover pelos três primeiros estágios do processo de decisão de acordo com o plano e a
intenção de compra de um produto ou marca em particular. Contudo, os consumidores às
vezes compram algo bastante diferente daquilo que pretendiam ou optam por não comprar
nada em razão de algo que aconteça durante o estágio de compra ou escolha (BLACKWELL,
MINIARD e ENGEL, 2008).
Na maioria das vezes os consumidores não acompanham todas as etapas normais do processo
de compra. A maneira como decidem é de acordo com o grau de importância da compra.
Normalmente um processo mais formal e demorado de tomada de decisão ocorre apenas
quando uma ou mais variáveis a seguir são consideradas: a compra é importante, o preço do
produto é alto, o produto possui características complexas ou novas ou há muitas opções de
marcas (CHURCHILL e PETER, 2012). Uma forma de compreender o processo de tomada de
decisão é analisar o esforço que a decisão requer cada vez que é necessária. As pesquisas do
consumidor afirmam sobre um contínuo, onde em uma extremidade está a tomada de decisão
habitual, na outra a solução ampliada do problema e em um ponto intermediário a solução
limitada do problema (SOLOMON, 2011).
A tomada de decisão habitual ou rotineira acontece normalmente na aquisição de produtos
simples, de valor baixo e conhecidos, pois essas compras não são consideradas importantes e
o consumidor tem pouco envolvimento (CHURCHILL e PETER, 2012). São as escolhas
realizadas com o mínimo ou nenhum esforço consciente, das quais várias decisões de compra
são tão rotineiras que o consumidor só se da conta quando observa seu carrinho de compras,
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as escolhas são automáticas feitas com pouquíssimo esforço e não possuem controle
consciente (SOLOMON, 2011).
As tomadas de decisões limitadas seguem um fluxo moderado, os consumidores avaliam
diversas marcas e lojas e comparam as características dos produtos. Buscam informações a
cerca do produto em várias fontes e estão dispostos a perder algum tempo em busca de valor,
mas mantendo baixo seu custo de esforço e tempo (CHURCHILL e PETER, 2012). Os
consumidores não estão motivados a avaliar as alternativas de maneira rigorosa, utilizam de
regras de decisões a fim de selecionar entre as alternativas disponíveis. São utilizados atalhos
cognitivos que permitem o consumidor recorrer a linhas gerais, ao contrário de iniciar do zero
toda vez que uma tomada de decisão se faz necessária (SOLOMON, 2011).
A tomada de decisão extensiva normalmente é utilizada na aquisição de produtos complexos,
de alto custo, pouco conhecidos e de grande significado para o consumidor. Envolvendo a
comparação de várias alternativas avaliadas por suas características, sendo consultadas
diversas fontes de informações. Envolvendo um investimento considerável de tempo e
esforço, comparando-se com outros tipos de tomada de decisão é a menos comum
(CHURCHILL e PETER, 2012). Geralmente é iniciado em virtude de um motivo de grande
importância para o autoconceito, acreditando o consumidor que sua decisão final possui um
alto grau de risco (SOLOMON, 2011).
3. Apresentação dos dados
Nesta pesquisa obteve-se um total de 180 questionário válidos e tabulados no Excel com os
resultados apresentados a seguir. Estes dados mostraram equilíbrio entre o sexo dos
participantes, sendo o sexo masculino com 47% e o feminino com 53%. A idade dos
respondentes foi de "26 a 35 anos" com 36%, de "16 a 25 anos" com 34% dos respondentes,
"de 36 a 45 anos" com 18%, acima de 46 anos" com 12%, se encaixando bem na faixa etária
dos que utilizam mais a tecnologia com idade até 35 anos. Quanto a escolaridade, pode-se
perceber que predominância nos respondentes que ensino superior incompleto com 87%,
ensino médio completo com 12% e 1% tem o ensino médio incompleto. Pode-se perceber que
os respondentes são do Litoral Norte, sendo de Caraguatatuba 67% dos respondentes e 33%
da cidade de Ubatuba, Ilha bela e São Sebastião. Com o emprego do critério ABEP (2.15)
para identificar o poder de compra dos respondentes, identificou-se que as classes sociais
predominantes desta pesquisa foram as de baixa renda, sendo que a C2 e a C1 empatadas com
28% cada um, a D ficou com 21%, e a B2 com 17%, B1 e E 3%. E todos estudavam no IFSP,
Câmpus Caraguatatuba.
Sobre a frequência de compras pela internet no ano apontou pequena diferença entre “de 1 a 3
vezes no ano” com 28% de intenções e “de 4 a 6 vezes no ano” com 26% de intenções.
Seguido de "mais de 13 vezes ao ano" com 20% dos respondentes e “de 7 a 9 vezes ao ano"
com 16% de escolhas e “de 9 a 12 vezes ao ano” com 10% de intenção de compra pela
internet.
Ao serem perguntados sobre a o que levam em conta para decidir a compra o item mais
importante foi o mais importante foi a "Marca conhecida" com 33% escolha, a "Indicação de
familiares e amigos" com 25%, "propagandas na internet" e os "e-mails marketing" com 17%,
e outros com 3%, indicando que a marca ser conhecida pelo comprado ou a indicação de
amigos e familiares são os itens mais importantes para escolher um produto.
Em relação às formas de pagamento utilizadas pelos respondentes, vê-se que os dois maiores
modos usados foram o cartão de crédito com 50% das respostas; com boleto bancário com
37% e 11% preferem pagar com cartão de débito.
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O fator mais importante da satisfação do cliente é o consumo: como é realizada a utilização
dos produtos. O produto deve ser adequado, mas se o consumidor não souber utiliza-lo
corretamente, pode não ficar satisfeito. Mesmo que o produto funcione bem, os consumidores
frequentemente repensam suas decisões de compra, especialmente nos itens alto valor,
fazendo que eles se questionem se tomaram a decisão correta, esse tipo de questionamento é
chamado de arrependimento pós compra ou dissonância cognitiva. (BLACKWELL,
MINIARD e ENGEL, 2008). Esse sentimento pode ser resultado da impossibilidade ou
dificuldade de o consumidor analisar profundamente todas as possibilidades de ações, de
maneira que não seja possível afirmar com certeza se a escolha foi correta ou não
(CHURCHILL e PETER, 2012). Os produtos mais comprados pela internet. Pode-se ver uma
grande variação de opções e respostas, dente eles se destacam os aparelhos eletrônicos com
34% das intenções, e os livros com 27% de intenção. As opções como CD/DVD; passeios e
viagens; roupas; calçados em média de 8% cada um, e outros itens com 7% de intenção de
compra.
Após a aquisição do produto, o consumidor avalia formalmente e informalmente o resultado
de sua compra. Considerando sua satisfação com relação a experiência de compra e com o
bem ou serviço que adquiriu. Esta fase de avaliação é fundamental para os gestores de
marketing, em virtude de que o consumidor que obtiver repetidas experiências favoráveis com
uma marca possui maiores possibilidades de desenvolver lealdade para com ela. Além do que,
o consumidor pode influenciar seus familiares, amigos e conhecidos a respeito de aquisição e
utilização de determinados produtos (CHURCHILL e PETER, 2012). Quando inquiridos
sobre quantas vezes já compraram na mesma empresa, percebe-se que muito são fieis as
empresa, pois a frequência de compra de "mais de 11 vezes" foi o mais escolhido e “de 3 a 4
vezes” com 27% cada um, “de 1 a 2 vezes” apresentam 21% de intenção, “de 5 a 6 vezes”
ficou com 20% de intenções, e "de 7 a 8 vezes" com 5% dos respondentes.
Resumindo os dados pode-se dizer que o foco em comprar pela internet é pela comodidade de
estar em casa, e o preço que costuma ser mais barato que em lojas físicas, e esta interpretação
se dá ao ver 34% dos respondentes apontaram a escolha em "preço baixo" e 30% em
"comodidade por não sair de casa" no momento da compra, também é influente na decisão a
"variedade e facilidade na forma de pagamento", que foi respondida com 22% de intenção e
"informações detalhadas dos produtos" com 8% dos respondentes.
De acordo com Balarine (2002) a Internet já ocupa espaço vital como fonte de informações,
tanto pela proliferação de mensagens via correio eletrônico, como através do precioso papel
informativo alimentador de investigações e pesquisas, seu objetivo acadêmico inicial.
Observa-se que entre as lojas citadas a que mais se destaca é a Americanas com 26% das
escolhas, depois vem a Saraiva com 17% de intenções, e é interessante observar que a opção
Outros ficou com 16%, pois a uma grande variedade de lojas para se comprar na internet. O
restante da análise foi o Extra e o Ponto Frio empatados com 12% dos respondentes, a
Magazine Luiza com 9%, e a Kabum com 8% de intenções.
A grande vantagem para o cliente na era da internet, é que, ele não é mais empurrado a digerir
uma programação pré-estabelecida, agora na internet ele se personaliza, “[...] oferecendo
serviços e atendimento personalizado ao cliente.” (BALARINE, 2002, p.9), ele inventa seu
ambiente, a sua própria programação, tendo como foco única e exclusivamente o seu gosto,
capricho, interesse ou necessidade. Pessoas, ultimamente, conseguem encontrar qualquer
coisa sem sair de casa, com apenas alguns cliques. “[...] Pode melhor servir ao cliente quanto
mais informações sobre ele lhe forem disponibilizadas [...]” (DINIZ, 1999, p.78). Quando
inquiridos os respondentes afirmaram que :"Eu me diverti fazendo a compra online", com
62% de intenções; "A internet satisfaz os meus desejos de compra", para 73% dos
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respondentes; "A internet me passa credibilidade para comprar o produto que desejo", para
64% dos respondentes; "A busca por produtos na internet me deu um grande prazer", com
70% de intenções.
No estudo do comportamento do consumidor, destaca-se uma parte muito importante no
estudo, ele abrange uma grande parte do processo de compra dos consumidores, segundo
Churchill e Peter (2012) são cinco modelos essenciais básicos no estudo do processo de
decisão de compra, reconhecimento das necessidades, busca de informações, avaliação das
alternativas, decisão de compra e avaliação pós-compra. Já para Blackwell, Miniard e Engel
(2008, p.73) falam que os consumidores passam por sete processos de decisão de compra
“reconhecimento da necessidade, busca de informações, avaliação de alternativas pré-compra,
consumo, avaliação pós-consumo e descarte.” Na pesquisa obteve-se: "Eu fiz esta compra
pela internet com rapidez", para 78% dos respondentes; "Foi fácil fazer uma compra pela
internet porque eu sabia exatamente o que eu queria comprar", para 74% dos respondentes.
Quando perguntado sobre a satisfação com as compras, pode-se perceber que 75% dos
respondentes se sente "satisfeito com a minha decisão ao comprar este produto pela internet",
e se sente "motivado (a) para comprar pela internet", 61% de intenção, pois avaliam que "Ao
comprar pela internet sinto que estou fazendo um bom negócio", para 76% dos respondentes e
se sentem felizes"por ter comprado este produto na internet", com 73% dos respondentes,
embora sempre comprem "nos mesmos sites porque nunca tive problemas", para 83% dos
respondentes, embora possam "pesquisar informações variadas sobre o produto para me
ajudar na decisão de compra", com 70% de intenções.
O comprador sabe os seus direitos e muitas vezes podem ter dissonância cognitiva com o
produto comprado (SOLOMON, 2011) e quando estão "insatisfeito(a) com o produto,
conseguem reclamar com facilidade" com 65% de intenções, o que aponta que as empresas
estão atentas a fidelização dos clientes Grönroos (2009), pois o "fato de a internet estar
sempre disponível influencia a minha escolha", com 70% dos respondentes, ajuda o cliente a
adquirir o produto.
A diferença, em relação aos custos que a empresa tem com o marketing tradicional, com o
marketing na internet, são muitos diferentes, sendo que os custos de marketing são muitos
baixos. “A Internet melhora a eficiência operacional de corporações reduzindo seus custos
transacionais” (RAYPORT; SVIOKLA, 1995 apud OLIVEIRA, LAURINDO, CARVALHO
E SILVA, 2008, p.224). E sua divulgação e acesso são rápidos, espaço infinito de
propaganda e disponível para todo mundo a qualquer hora. “[...] Realizar promoções e
concursos com premiação ao consumidor são exemplos de atrativos que motivam o internauta
a voltar ao site.” (LIMEIRA, 2007, p.279)
Os consumidores que utilizam a internet para fazer compras utilizam mais os cartões de
credito e transferência bancária, por achar mais pratico e seguro, e mais fácil de resolver
possíveis problemas futuros. Todos que já realizam alguma transação pela internet têm uma
experiência positiva, boa descrição, bom preço, boa forma de pagamento e um ótimo prazo de
entrega do produto, e aquele consumidor que não confia na realização de compra pela internet
se queixa de falta de segurança por algumas lojas não ter um lugar fixo para resolver algum
problema, e o que conta mais é a falta de segurança das informações pessoais e a assistência
técnica caso o produto tenha algum defeito ou não corresponder a expectativa dos clientes
(LIMEIRA, 2007). Os respondentes afirmaram que: A internet facilita a procura dos produtos
que desejo comprar "Eu sempre compro os produtos que estão mais baratos pela internet",
com 78% dos respondentes; "O preço influencia a minha escolha", com 66% de intenções;
"Os meus amigos e a minha família influenciam a minha decisão de compra quando escolho o
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produto", com 51% de intenções; "Sinto-me seguro (a) quando compro produtos online", com
64% dos respondentes.
Existem algumas barreiras, sobre a confiança e segurança de comprar alguma coisa pela
internet. “[...] um dos fatores que afastam potenciais consumidores da Internet é o elevado
risco percebido de realizar transações à distância, muitas vezes com provedores que não estão
presentes no mundo físico[...](KLEIN, 2001; EROGLU, 2001; WANG, 2002 apud COSTA E
LARÁN, 2003, p.45).
Existe também a preocupação sobre a legitimidade das empresas que vendem pela rede.
“[...]os consumidores estão corretamente preocupados com as questões de segurança no
comércio pela Internet.” (LASCH, 1998 apud KOVACS E FARIAS, 2004, p.3). Os
respondente apontaram: "já tive más experiências ao comprar na internet", com 40% de
intenção; "Comprando pela internet, vou acabar comprando algo diferente do que quero", para
46% dos respondentes; "Por não ter o produto imediatamente em mãos me sinto frustrado ao
comprar pela internet", com 45% dos respondentes; "Tenho receio de pagar pela internet e
não receber o produto", com 62% de intenção.
4. Considerações Finais
A pesquisa tem como objetivo central, identificar e avaliar o comportamento dos
consumidores on-line e a influência da internet nas atividades de compra dos consumidores.
Analisar o comportamento do consumidor da internet é um assunto importante para o
consumidor moderno, pois os brasileiros passaram a ter mais facilidade ao acesso à internet e
com isso aumenta a prática de comprar pela internet.
Neste estudo pode ser constatado que as compras pela internet apresentam-se principalmente
por sua comodidade, forma de pagamento e preço mais acessível do que costuma ser nas lojas
físicas, além de mais detalhes sobre os produtos.
Com relação a satisfação de compra ficou evidente que o comportamento do consumidor com
a credibilidade e a buscas de opções satisfazem o prazer da compra. E ficou evidente que
entre as lojas aqui nesta amostragem a Americanas e a Saraiva se destacaram.
Destacando a rapidez da compra, para 78% dos respondentes, e a facilidade em realizar a
compra, para 74% dos respondentes.
Os resultados esperados no estudo devem ajudar a identificar nos consumidores que
compram pela internet, a frequência, os produtos que mais compram, quais as formas de
pagamentos mais utilizados, entre outros itens do comportamento do consumidor.
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