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RESUMO 

 

Com o crescimento acelerado da Internet, cada vez mais as empresas estão utilizando 

dela como meio para comercializar seus produtos aos consumidores que através desta 

efetuam compras. Este trabalho final de graduação tem como objetivo compreender o 

sistema e-commerce e sua dinâmica. Também foram tratados assuntos como o 

comportamento de compra na web 2.0, o processo de tomada de decisão de compra na 

Internet e os fatores influentes para desistência, especificamente dos e-consumers do 

site adesivosdeparede.com em adquirir o produto. Buscou-se principalmente analisar os 

motivos pelos quais seus consumidores desistem da compra na ultima etapa, a de 

finalizar o pagamento. 

 

Palavras-chave:  

 

E-commerce; Compotamento de compra; E-consumer; Influências para decisão de 

compra na Internet; 

  

 

 

ABSTRACT 

 

With the fast increase of the Internet, more and more companies are using it as a way to 

market their products to consumers who purchase through it. This final graduation paper 

aims to understand the e-commerce system and its dynamics. There were also 

treated issues like buying behavior in Web 2.0, the process of a purchase decision in the 

Internet and the influential factors for giving up, specifically on e-consumers of 

adesivosdeparede.com website in purchasing the product. Mainly there were analyzed 

the reasons why the consumers give up their buying in the final step, the  payment one. 

 

Keywords: 

E-commerce; Buying behavior; E-consumer; Decision influences in buying in the 

Internet; 
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1 INTRODUÇÃO 

    

            Este trabalho focou sua análise em uma temática bastante atual, pois, a partir da 

segunda metade do século XX, as tecnologias da comunicação avançam cada vez mais 

rapidamente. É, ainda neste período, que surge a Internet, e, em seguida, a 

popularização dos computadores e dos sistemas, tornou-a um canal de informação 

aberto ao público. Desde sua origem, até hoje, houve mudanças, como o aumento da 

velocidade com que os dados são transmitidos. Desta forma, as aplicações de 

multimídia e a transmissão de vídeo e som, em tempo real, auxiliaram em sua 

popularização.  

 A Internet representa um mundo de possibilidades em que os usuários podem 

navegar com liberdade e agilidade pela rede. Através dela se podem realizar pesquisas, 

ter uma comunicação ágil, econômica, compartilhar e produzir informações.  

 Dentre outras vantagens, a Internet é explorada, também, para anunciar e vender 

produtos, sendo que o crescimento do comércio eletrônico, no Brasil, já é de 25% ao 

ano, potencial observado pela Fecomercio
1
, a qual indica que os brasileiros optam por 

fazer suas compras através desta ascendente possibilidade
2
. Neste contexto, os 

consumidores, que utilizam a web 2.0, apresentam um novo comportamento emergindo 

junto às novas possibilidades de comunicação (tecnologias digitais, como a Internet), 

consumidores estes que, além de terem acesso às lojas físicas, começaram a enxergar 

novas formas de comprar, construir, disseminar e compartilhar opiniões com outros 

consumidores (SÁ, 2009). Acredita-se que este consumidor “está mais exigente, porém 

mais propenso a pesquisar e comparar serviços e produtos oferecidos pelas empresas” 

(SÁ, 2009, p.1). Formou-se, então, uma forte demanda e ansiedade por soluções 

rápidas, e o consumidor afirmou-se como um ser soberano, que no mundo atual, tende a 

ser dinâmico e complexo (SAMARA, 2005, p. 124). Com relação a este aspecto, foi 

relevante a este estudo monográfico compreender, mais detalhadamente, o poder deste 

consumidor que usa a Internet para efetuar compras. 

O consumidor brasileiro, afirma SOUZA (2009, p.56), “está entre os mais 

receptivos e exigentes do mundo, quando se trata de canais digitais”, revela pesquisa 

                                                 
1Site Terra. E-commerce supera vendas em shoppings da grande SP. Disponível em: <http://not.economia.terra.   

com.br/noticias/ noticia.aspx?idNoticia=201009271744_RED_79300460> . Acesso em: 14 de out. de 2010. 
2 Este projeto de trabalho final de graduação situa-se na compreensão dos eixos de estudo, acerca da Internet e do e-

commerce, mas se interessa, em particular, pelo estudo do comportamento do consumidor na prática do comércio 

eletrônico e os motivos que podem levá-lo a não comprar. 
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sobre o novo consumidor. Segundo o resultado do estudo, presume-se que os brasileiros 

apresentem um alto índice de adesão ao e-commerce
3
 ou comércio eletrônico, visto que 

92% dos entrevistados afirmaram que efetuavam compras virtualmente, índice que está 

acima da média mundial de 86%. Dos que efetuavam compras virtuais, 53% dos 

entrevistados referiram ficarem decepcionados, por não encontrarem suas lojas 

preferidas na Internet (BRAUN, 2009). Assim, é demonstrada a tendência e a força do 

comércio eletrônico no Brasil. Vale ressaltar que uma das grandes vantagens das lojas 

virtuais é oferecer “a possibilidade de comprar sem precisar se deslocar até uma loja 

física” (KOTLER, 1999, p. 257-260), já que são encontrados nelas, praticamente, todos 

os produtos que são vendidos em lojas físicas. Diante disto, Kotler (1999) já previa que, 

através da Internet, o comportamento de compra dos consumidores passaria por 

mudanças, ao deter, cada vez mais, o poder de escolha, e possuir mais facilidades, 

agilidades e possibilidades de acordo com suas necessidades particulares. Com base 

nesta constatação, constituiu-se o seguinte problema de pesquisa: qual o motivo do alto 

índice de desistência de compra de adesivos pelos e-consumers do site 

adesivosdeparede.com durante as últimas etapas do processo de aquisição on-line? 

Quanto ao objetivo geral desta pesquisa, pretendeu-se investigar os motivos 

pelos quais parte dos e-consumers do produto adesivos de parede não executa o 

processo de compra on-line até a sua última etapa. Deste modo, foram estabelecidos os 

seguintes objetivos específicos: 

a) Definir o perfil dos consumidores que mais efetuam compra no site 

adesivosdeparede.com. 

b) Descrever o funcionamento do site adesivosdeparede.com quanto à dinâmica 

do processo de compra.  

c) Verificar os possíveis motivos de desistência de compra dos e-consumers do 

site adesivosdeparede.com. 

Atualmente, vive-se a participação significativa do Brasil nas atuais estatísticas, 

quanto ao crescimento do comércio eletrônico, sendo que a tecnologia traz, como 

consequência, novas tendências de comportamento. Diante disto, as agências digitais e 

empresas, que prestam serviços de consultoria nesta área, estão, cada vez mais, 

interessadas em descobrir o que estes e-consumers pensam, de que maneira se 

comportam, na tentativa de desvendar possíveis motivos os quais levam os clientes de 

e-commerces a desistirem na última etapa da dinâmica do processo de compra. 

                                                 
3 Palavra de origem americana traduzida para a língua portuguesa, como comércio eletrônico, e que, neste trabalho, 

serão utilizadas como sinônimos.  

http://idgnow.uol.com.br/internet/2009/08/18/comercio-eletronico-brasileiro-cresce-27-no-primeiro-semestre
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Considerando-se as características, cada vez mais fortes, com o uso da Internet, 

na qual se podem reunir informações de forma eficiente (rápida) quanto a preços, 

formas de pagamento, variedade, descrições e opiniões daqueles que já compraram e 

utilizaram determinado produto, em menos tempo, observa-se que mais alternativas 

podem influir na decisão de compra. 

Compreender o comportamento dos consumidores, na Internet, é fundamental, 

mas, não apenas, nos estágios do processo de decisão de compra, é preciso conhecer, 

também, o meio Internet que cresce e populariza-se mais a cada dia. Cresce, a cada ano, 

o número de pessoas que se adaptam a essa tecnologia e utilizam o comércio eletrônico, 

como opção para encontrarem serviços e produtos com grande facilidade e rapidez.  

 Ainda que algumas pessoas tenham desconfiança em efetuar compras em um 

comércio eletrônico, sabe-se que ele está disponível, vinte e quatro horas por dia. No 

entanto, é possível notar que ainda existe certo receio pelas compras na Internet. Como 

enfatiza notícia publicada em Meio & Mensagem On-line
4
, cerca de 42% dos 

internautas não conseguem encontrar uma determinada informação em sites comerciais, 

e 62% dos compradores, em lojas on-line, desistem do item que queriam adquirir, de 

acordo com o Ibope e Survey (2010).  

Diante disso, buscou-se estudar este tema, pois durante um período de estágio da 

autora do estudo, na empresa w3marias Design, foram identificados alguns problemas 

no desenvolvimento e efetivação do e-commerce, referente ao produto 

adesivosdeparede.com. Motivando-se, então, a descobrir o porquê de um número tão 

expressivo de clientes desistirem da compra, na última etapa do processo (no momento 

de finalizar o pagamento), decidiu-se por estudar o comportamento dos consumidores 

nas compras pela Internet, descrever os estágios de comportamento, durante o processo 

de compra dos consumidores, os possíveis motivos percebidos da não compra e definir 

quem mais consome o produto adesivosdeparede.com. 

Acredita-se que o comportamento do consumidor é um assunto de fundamental 

importância para a área de Publicidade e Propaganda, na qual os publicitários trabalham 

para vender serviços/produtos aos consumidores. Assim, justifica-se a pertinência deste 

estudo, que busca contribuir ao campo da Comunicação, mais especificamente, ao da 

Publicidade, com sua investigação qualitativa, acerca do comportamento e da decisão de 

                                                 
4
 Meio & Mensagem On-line. 62% dos compradores on-line desistem de compras. Disponível em: < 

http://www.proxxima.com.br/portal/noticia/62__dos_consumidores_online_desistem_de_compras_> Acesso em: 20 

de out. de 2010. 

http://www.proxxima.com.br/portal/noticia/62__dos_consumidores_online_desistem_de_compras_
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compra no meio on-line. A complexidade aumenta por tratar-se de uma temática ainda 

pouco explorada, com poucas publicações específicas e atualizadas, mas também pela 

constante e rápida evolução do meio Internet e da vida e cotidiano de seus usuários. 

Apesar de já existirem trabalhos que abordem o comportamento do consumidor 

na Internet, a originalidade deste trabalho está em melhorar o conhecimento acerca do 

consumidor virtual e compreender o processo de compra destes consumidores para 

verificar como se dá a sua desistência de compra dentro da loja virtual, na tentativa de 

identificar possíveis riscos que podem levar à desistência de compra dos consumidores 

do e-commerce adesivosdeparede.com
5
 desenvolvido pela w3marias, um escritório 

santa-mariense de design que tem, como foco principal, produtos para decoração de 

ambientes, os adesivos de parede.  

          Buscou-se, assim, apontar alguns caminhos que podem influenciar a tomada de 

decisão de compra na Internet de maneira positiva ou negativa, tendo-se por parâmetro 

de análise o comportamento de compra do consumidor virtual do e-commerce da marca 

adesivos de parede, a fim de exemplificar alguns motivos identificados, que levaram a 

não compra de algum produto, para que, assim, contribuam para uma otimização na 

gestão deste e-commerce.  

           Com a finalidade de atingir os objetivos propostos, o presente trabalho foi 

estruturado, quanto ao seu referencial teórico, da seguinte forma: o primeiro item: a 

Internet, o e-commerce e o e-consumer trata da apresentação e da relevância para a 

fundamentação teórica e compreensão do estudo, após esclarecer a importância da 

Internet, sua evolução e possibilidades de utilização para as empresas. A partir daí, o 

texto parte para uma explanação mais específica sobre a prática do e-commerce, com 

sua evolução significativa no Brasil, e a importância indiscutível do e-consumer, que 

em relação ao e-commerce apresenta perfil e comportamento específicos. Ao tratar dos 

termos, também é realizada uma abordagem das características positivas de se trabalhar 

com uma loja no meio virtual. Em seguida, é abordada a dinâmica do processo de 

compra, para que se entendam sistematicamente as etapas as quais este trabalho 

analisou como ambiente para a desistência de compra. 

             O segundo item: o comportamento do consumidor na web 2.0, tem como 

objetivo apresentar teorias de comportamento do consumidor e como a Internet se 

tornou uma plataforma que permite acesso rápido a diferentes tipos de informações 

                                                 
5 <www.adesivosdeparede.com>. Endereço eletrônico da loja virtual em estudo neste presente trabalho. 



13 

 

acerca dos produtos e a interação entre os e-consumers e as marcas, bem como as 

teorias do processo de decisão de compra, mostrando também os motivos pelos quais os 

consumidores decidem comprar pela Internet. Por fim, apresentam-se os fatores e 

características dos sistemas e-commerces que podem influenciar na desistência da 

compra virtual. 

                  No que diz respeito ao referencial teórico, no terceiro e último capítulo, é 

feita uma apresentação do objeto de estudo, o e-commerce da marca Adesivos de 

parede. É feita, primeiramente, uma apresentação sobre o produto adesivo de parede, e 

a história e as características deste objeto para decoração; a seguir, explana-se a respeito 

da marca Adesivos de parede, quanto ao seu surgimento, atuação e histórico de 

comunicação, com o objetivo de aproximar a empresa do leitor.  

            Em seguida, no capítulo seguinte, tem-se a metodologia, pela qual é feita a 

descrição e a classificação do estudo e os métodos científicos utilizados. Nessa etapa, 

são descritos os procedimentos adotados para a execução do estudo, bem como os 

contratempos e as soluções encontradas para resolvê-los.            

              Finalmente, o último capítulo traz as considerações finais, em que é feita uma 

síntese do trabalho e são apresentadas as conclusões obtidas e as avaliações relevantes. 

Também, expõe uma expectativa sobre o destino da gestão do sistema e-commerce da 

Adesivos de parede e de como a marca deve comportar-se, diante de problemas na 

aquisição de produtos pelos consumidores virtuais, para otimizar e manter com seus 

consumidores um relacionamento positivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO  

 

2.1 INTERNET, O E-COMMERCE E O E-CONSUMER 

 

A origem da Internet deve-se à Arpanet, rede de computadores montada pela 

Advanced Research Projects Agencys (ARPA). A ARPA foi criada, em 1958, pelo 

Departamento de Defesa dos Estados Unidos, para mobilizar recursos de pesquisa, com 

o objetivo de alcançar superioridade tecnológica militar em relação à União Soviética. 

A Arpanet foi um programa criado por um dos departamentos da ARPA, o Information 

Processing Techniques Office (IPTO), o qual pretendia estimular a pesquisa em 

computação interativa (CASTELLS, 2003).  

 Ainda, segundo Castells (2003), o próximo passo foi conectar a Arpanet a outras 

redes de computadores. Em 1975, a Arpanet foi transferida para a Defense 

Communication Agency (DCA). Em 1983, o Departamento de Defesa dos Estados 

Unidos da América resolveu criar a MILNET, uma rede independente para usos 

militares específicos. Já em 1990, a Arpanet foi retirada de operação. Dali em diante, o 

governo dos EUA libertou a Internet de seu ambiente militar e confiou sua 

administração à National Science Foundation, sendo, então, encaminhada a privatização 

da Internet. Muitos provedores de serviços de Internet montaram suas próprias redes e 

estabeleceram suas próprias portas de comunicação em bases comerciais. O acesso aos 

documentos na web é feito utilizando-se programas chamados navegadores ou web 

browsers (HORTINHA, 2001). Para que se compreenda de forma mais técnica a 

funcionalidade da web, os dados e as informações transmitidos por ele 

 

são codificados em linguagem HTML
6
, que possibilita anexar a uma palavra 

ou frase um link
7
 para outra página ou documento arquivado no mesmo 

computador ou em qualquer outro computador ligado a Internet. O 

surgimento dessa linguagem-padrão, em 1989, possibilitou a criação da 

world wide web 
8
 (www ou web), serviço na Internet que facilita a troca de 

documentos, informações e ideias entre os usuários da rede. A world wide 

web aumentou muito o interesse das pessoas pela Internet, elevando o 

número de usuários em milhões devido a sua facilidade de uso (CHLEBA, 

2007, p.101). 

  

                                                 
6
HTML – Hyper Text Markup Language. É a linguagem utilizada para construir as páginas da Internet e que é 

reconhecida pelos browsers. 
7 Link- ligações entre as informações possíveis a partir de uma linguagem de hipertexto. 
8 World wide web - designação da rede mundial de computadores. 



15 

 

Segundo Pinho (2000), no Brasil, a história da Internet começou, em 1991, com 

a Rede Nacional de Pesquisa, uma operação acadêmica subordinada ao Ministério de 

Ciência e Tecnologia. Mas foi em 1995 que a Internet comercial no Brasil ganhou força, 

devido ao fato de vários setores da sociedade passarem a ter acesso a ela. Entende-se a 

evolução da Internet e seu crescimento expressivo em poucos anos, podendo ser 

utilizada para: 

 
 [...] pesquisa - que envolve o acesso à informação que está armazenada, sob 

forma de documentos da web em diversos servidores, e a recuperação de 

informações; comunicação - proporcionando canais de comunicação ágeis e 

de baixo custo; colaboração - entre pessoas e grupos. Podem ser utilizados 

recursos, desde compartilhamento de tela, teleconferência, sistemas de 

suporte a grupos e compartilhamento de recursos (TURBAN et al., 2004, p. 

89). 

 

Considerando-se isto, Castells (2003, p. 56) afirma que a “Internet está 

transformando a prática das empresas em suas relações com fornecedores, compradores, 

em sua administração, em seu processo de produção, em sua cooperação com outras 

firmas, em seu financiamento e na avaliação de ações em mercados financeiros”. Em 

2005, segundo o IBGE, eram 32,1 milhões de usuários da Internet no Brasil. Em 2010, 

segundo dados da mesma fonte (poplock, 2010, citado apud Rodrigues, 2010)
9
, o Brasil 

já possui 67,4 milhões de internautas, ou seja, 35% da população brasileira estão na 

Internet. Hoje em dia, percebe-se a revolução que a Internet trouxe para a forma como 

as pessoas interagem, mudando a maneira de ver o mundo. Atualmente, observa-se 

velhas e novas mídias convivendo e colaborando umas com as outras, conforme relata 

CAPPO (2003). Esse fenômeno, enfatiza Wendling (1997, p. 14), “tem atraído as 

empresas de todos os setores, que vêem na Internet, um veículo ideal para suas 

atividades comerciais, técnicas e de marketing”, percebendo-se que ela é um meio que 

possibilita excelentes oportunidades para ofertar e promover seus produtos e serviços a 

um grande número de pessoas diferentes.  

Entende-se que a Internet pode ser utilizada para realizar transações 

empresariais, o que Turban et al. (2004) chamam de comércio eletrônico. O conceito de 

e-commerce surge, anteriormente ao de web, pois, antes do surgimento da world wide 

web, existiam redes que possibilitavam negociações entre empresas, apesar dos altos 

custos de implementação (HORTINHA, 2001).  

                                                 
9
 Dados estatísticos apresentados por Jessé Rodrigues (slides), na palestra Pense www, ministrada em 15/09/10, no 

Salão de Atos - Prédio 13 - UNIFRA.  
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As primeiras aplicações do comércio eletrônico datam do início da década de 70, 

com inovações, como a transferência de capital eletrônico, pois “surgiu, então, o 

intercâmbio eletrônico de dados (EDI), com o qual o comércio eletrônico se expandiu 

de transações financeiras para outros tipos de processamento de transações”, que eram 

feitas por grandes corporações, como instituições financeiras (TURBAN et al., 2004, p. 

158).  

Nesse sentido, a Internet começou a ser utilizada, para fins comerciais, em 1993, 

com o desenvolvimento da World Wide Web, já que esta se constitui em um sistema de 

armazenagem, recuperação, formatação e exibição de informações em ambiente de rede 

com padrões universalmente aceitos (CARO, 2005). 

Com a comercialização da Internet, que tornou possível que mais pessoas, em 

qualquer lugar do mundo, tivessem acesso a rede mundial de computadores, pôde-se 

perceber o aceleramento do “e-commerce, surgindo alternativas como o marketing 

direto em grande escala e leilões eletrônicos” (TURBAN et al., 2004, p. 158). Podem-se 

citar, ainda, alguns benefícios que o e-commerce proporcionou: 

 

A possibilidade de expandir mercados, saindo das limitações nacionais com 

maior facilidade; o decrescimento dos custos de criação, processamento, 

distribuição, armazenagem e informação; a customização de produtos com 

custos menores; a redução do prazo entre confirmação de pagamento e 

entrega da mercadoria; a redução dos custos de telecomunicação; a melhoria 

de imagem, com ganho em inovação, e no serviço prestado aos 

consumidores. Para os consumidores, os benefícios são: a possibilidade de 

comprar a qualquer hora do dia; o aumento das alternativas para escolha, 

tanto de produtos quanto de fornecedores; a redução de preços; a facilidade 

para buscar informações e a abrangência de dados obtida; a facilidade para 

negociar descontos, devido ao aumento de competitividade entre os 

fornecedores e à agilidade para comparar informações que têm os 

consumidores. Os benefícios para a sociedade, segundo os autores são: a 

possibilidade de as pessoas trabalharem em casa em muitos setores, 

diminuindo os gastos com deslocamento, o trânsito e a poluição do ar; o 

aumento do padrão de vida em decorrência da queda dos custos e dos preços 

das mercadorias (TURBAN et al., 2000, p. 134-135).  
 

Atualmente tem sido possível se verificar também a evolução e a aprovação do 

comércio eletrônico. Uma pesquisa realizada pela Escola de Administração de 

Empresas da Fundação Getúlio Vargas (FGV-EAESP), sobre comércio eletrônico no 

mercado brasileiro, revelou que o valor movimentado pelo comércio eletrônico nacional 

representa, hoje, cerca de 55% de todo o mercado nas transações business-to-bussiness 

(B2B), e pouco mais de 19% do total, quando se trata do modelo business-to-consumer 

(B2C). De acordo com a Fundação, os resultados apontam para uma forte tendência de 
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crescimento das negociações virtuais, levando em conta o tempo de existência deste 

ambiente. Contudo, a evolução caminhará de forma mais cautelosa, especialmente, em 

relação à busca de retornos efetivos dos investimentos realizados. Essa consolidação do 

comércio eletrônico ainda está associada à cultura e como o sistema irá trabalhar, para 

que as transações propostas possam ser praticadas de forma segura. Essa pesquisa, 

revelou o crescimento dos volumes de negócios iniciados através da Internet e 

concluídos no ambiente físico (ALBERTIN, 2009).  

Segundo mostra a pesquisa realizada pelas consultorias, Gouveia de Souza (GS 

& MD), em julho de 2009, com 5.500 internautas, de onze países (Alemanha, Austrália, 

Brasil, Canadá, Dinamarca, Espanha, Estados Unidos, França, Portugal, Reino Unido e 

Romênia), os internautas da Austrália, do Brasil e do Reino Unido são os que mais 

comparam produtos on-line - 76%, na Austrália, 74%, entre os britânicos, e 73%, entre 

os brasileiros (BRAUN, 2009). 

Como mostram as pesquisas citadas anteriormente, pode-se verificar que o 

comércio eletrônico, no Brasil, está em plena ascensão, pois já é o segmento de mais 

rápido crescimento do varejo brasileiro. Calcula-se que cerca de 25 milhões de pessoas 

visitam sites de vendas no país
10

, visitantes esses representados pelos e-consumers ou 

consumidores virtuais, que estão, cada vez mais, confiando e preferindo realizar suas 

compras na Internet do que nas lojas físicas. Vassos (1997) já previa que as lojas 

virtuais ajudariam a diminuir custos e melhorar a comunicação com seus consumidores. 

Esta é uma visão que se concretiza, nos dias de hoje, pois o faturamento do setor, em 

2010, foi de R$ 14,8 bilhões, um crescimento nominal de 40%, frente aos R$ 10,6 

bilhões, faturados em 2009; mais de 40 milhões de pedidos foram feitos, divididos em 

uma base de, aproximadamente, 23 milhões de e-consumers que gastaram, em média, 

R$ 373,00
11

. Assim, como a “revolução industrial mudou radicalmente a natureza do 

trabalho, criou enorme riqueza, alterou a estrutura familiar, trouxe novos estilos de vida 

e, posteriormente, veio a afetar as formas de governo ao redor do mundo” (Miniar et al., 

2004, p. 154), pode-se esperar que a revolução do e-commerce traga mudanças não 

menos profundas.  

Torna-se importante observar que, para as empresas executarem suas aplicações 

de comércio eletrônico, elas necessitam de informações, tais como:  

                                                 
10 Revista ESPM, v. 16, set./out./2009 (p. 39, 68, 71 e 76). 
11 Relatório WebShoppers 2010, realizado pela e-bit, com o apoio da Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico 

(camara-e.net). 

http://www.techlider.com.br/2011/03/comercio-eletronico-fatura-r-148-bilhoes-em-2010/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+techlidernew+%28Techlider+-+O+seu+di%C3%A1rio+da+tecnologia%29
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Estrutura de serviços comuns (segurança, autenticação e pagamento 

eletrônico de cartões inteligentes, diretórios/catálogos; infraestrutura de 

mensagens e distribuição de informações (EDI, e-mail, protocolo de 

transferência, salas de bate-papo); conteúdo multimídia e infraestrutura de 

publicações em rede (HTML); infraestrutura de redes (Telecom, TV a cabo 

sem fio, Internet) (VAN, WAN, LAN, intranet, extranet), acesso (telefones 

celulares); infraestrutura de interface (com databass, aplicações para 

parceiros de negócios) (TURBAN et al., 2004, p. 5). 

 

 

No entanto, para que estas infraestruturas sejam alcançadas, é importante que se 

reflita sobre cinco áreas de suporte, com as quais as aplicações de e-commerce precisam 

contar:  

 

Pessoas: vendedores, compradores, intermediários, funcionários e outros 

participantes; política pública: aspectos legais e políticos - como proteção à 

privacidade (determinados pelo governo); protocolos e padrões técnicos: 

protocolos de pagamentos e de segurança, como o SSL (Secure Socket 

Layer). Para se comunicar com as outras empresas, ou mesmo para 

movimentar dinheiro on-line com segurança, as organizações necessitam de 

padrões de protocolo; serviços de apoio: pesquisa de mercado, propaganda, 

pagamentos, logística e segurança (TURBAN et al., 2004, p. 5).  
 

 Ainda, destacam Turban et al. (2004, p. 6), o que é de responsabilidade das 

empresas: o “suporte logístico, como pagamentos e entrega; o suporte técnico, projeto 

das interfaces
12

 e a administração extranet
13

; o atendimento ao cliente respondendo 

perguntas, e-mails e centrais de atendimento um a um”. Revelam-se, então, as etapas e 

os itens que um e-commerce precisa constar para caracterizar-se como tal, otimizando 

seus serviços. 

Mesmo assim, nada disto torna-se possível sem um e-consumer ou consumidor 

virtual, pessoa que se pensa ter a intenção de efetuar compras pela Internet através de 

algum sistema de e-commerce. Indivíduo este, que será apresentado no item seguinte, 

sob diferentes aspectos, acerca de seu comportamento, pois presume-se que é necessário 

conhecer o consumidor virtual de um modo geral. Saber comunicar-se com ele, 

conhecer suas exigências, seus hábitos é imprescindível para a sobrevivência do 

comércio eletrônico.  

Entretanto, deve-se fazer um planejamento, pois o comportamento do 

consumidor, segundo Minor et al. (2006, p. 3), “é definido como o estudo das unidades 

                                                 
12 Interface – uma página da Internet ou uma tela de apresentação multimídia com um padrão de design gráfico. 
13 Extranet – External Internet. É um sistema baseado na tecnologia da Internet que, ao contrário de um site da 

Internet, que permite acesso indiscriminado a qualquer público, restringe o acesso a usuários específicos, que, ao 

fornecer nome do usuário e senha, têm acesso a informações e funções confidenciais. 
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comparadoras e dos processos de troca envolvidos na aquisição, no consumo e na 

disposição de mercadorias, serviços, experiências e ideias”.  

Para que se compreendam melhor os fatores e detalhes que podem influenciar no 

sucesso ou no fracasso do e-commerce, apresentar-se-á a dinâmica do processo de 

compra on-line. Mais adiante, no subcapítulo 2.2, também serão apresentados os 

aspectos mais significativos do comportamento do consumidor, na web 2.0 e aspectos 

característicos da sua tomada de decisão de compra. 

 

2.2 A dinâmica do processo de compra on-line. 

 

Num e-commerce, ou comércio eletrônico, o ambiente da loja, é virtual, e a 

interação do consumidor com o fornecedor ocorre através da página de acesso à web e 

suas ferramentas de acesso e navegação. Neste ambiente interativo, presume-se que a 

busca de informações torna-se mais rápida, devido às características do meio Internet, 

onde o e-consumer ou consumidor virtual tem “a possibilidade de reunir mais 

informações em um espaço de tempo menor, resultando num processo de compra mais 

ágil e mais propício a ser concretizado” (VASSOS, 1997, p. 251). Assim sendo, o 

sistema e-commerce possibilita: 

 

a administração da loja virtual ser feita através de um gerenciador 

administrativo extranet, no qual cada empresa pode ter necessidades 

diferentes, porém, de forma geral, todo cliente necessita de cadastro dos 

clientes, atualização de produtos, controle de estoque, controle de pedidos, e 

diversas outras funcionalidades, também ofertados pelo sistema e-commerce 

ao gestor da loja virtual (LAUDON, 1999, p. 143).  
 

Acredita-se, então, que a dinâmica do processo de compra virtual tenha seu 

início quando o e-consumer visita um site, o qual se utiliza de um sistema e-commerce 

para ofertar a compra. Assim, o e-consumer passa por algumas etapas de compra, que 

podem variar um pouco conforme o sistema e-commerce, até concluir seu pagamento, 

recebendo, posteriormente, sua compra. Porém, “o gestor daquela loja virtual também 

cumpre um papel fundamental para a agilidade deste processo” (LAUDON, 2002, p. 

144). Diante disto, apresenta-se, a seguir, um fluxograma de compra virtual, ilustrado 

em uma notícia do site Jetecommerce
14

, em que se representa uma sequência de ações a 

serem realizadas no ambiente de um sistema e-commerce:  

                                                 
14

Site Jetecommerce. Entenda um fluxograma de compras virtual. Disponível em: 

<http://www.jetecommerce.com.br/comercioeletronico/noticias/noticia.aspx?idNoticia=201009271744_RED_793004

60> .Acesso em: 12 de jun. 2011. 
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Figura 1- Fluxograma de compra virtual. 

Fonte: www.jetecommerce.com.br/ 

 

A primeira e a segunda etapa do fluxograma (Figura 1) acima se referem à ação 

do consumidor virtual em visitar e explorar um determinado e-commerce. Na terceira 

etapa ele escolhe o produto que deseja comprar; posteriormente, na quarta etapa, ele 

verifica se o ambiente é seguro, para então, na quinta etapa, efetuar o pagamento. Já, na 

sexta e na sétima etapas, o administrador, monitorando o e-commerce, recebe a 

informação do sistema que um novo pedido foi feito, pago e aprovado. Só então, na 

oitava etapa, o item comprado é enviado para o local em que o consumidor deseja 

receber sua aquisição e, por fim, na nona etapa, o consumidor virtual recebe seu 

produto.  

Existem diferentes esquemas e fluxogramas que buscam explicar a dinâmica de 

compra on-line. Num outro exemplo pode-se observar uma dinâmica que Martins 

(2010, p. 13) considera mutável “devido às variáveis de tipo de produto, entrega, forma 

de pagamento, que os e-commerces podem ofertar”. Para ilustrar uma situação de 

compra comum, na visão do e-consumer, em uma loja virtual, observa-se o fluxograma 

abaixo: 
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Figura 2 - Dinâmica de uma loja virtual para o consumidor. 

Fonte: Martins (2010, p. 13). 

 
 

Em relação a essa dinâmica, Martins (2010) comenta que, na primeira etapa, 

chamada, simbolicamente, de carrinho de compra
15

, o e-consumer escolhe e verifica o 

valor de seu pedido; já, na segunda etapa, o consumidor virtual preenche o endereço em 

que deseja receber seu produto e efetua o cálculo do valor do transporte do mesmo; já 

na terceira e última etapa da dinâmica de compra, ele verifica a forma de pagamento e o 

efetua, finalizando o pedido.  

A etapa em que o e-consumer escolhe a forma de pagamento é segundo Martins 

(2010), uma das mais importantes. E o pagamento por boleto bancário ainda é a 

modalidade mais preferida, conforme explica o autor. Por meio dele, o 

 
cliente imprime boleto no final da compra e paga no banco de sua preferência 

ou por meio do Internet Banking. O boleto bancário ainda é um meio de 

pagamento utilizado por muitos no comércio virtual, uma vez que nem todos 

os compradores possuem cartão de crédito e alguns ainda têm receio de 

utilizar o cartão na Internet; b. cartões de crédito - ao optar por esse meio de 

pagamento no carrinho de compras, o cliente digita o número do cartão, por 

meio de uma conexão segura, diretamente no sistema da operadora. Após a 

aprovação do crédito, a compra está finalizada; e c. Transferência Eletrônica 

de Fundos (TEF) – o cliente digita a senha bancária em conexão segura com 

o banco e autoriza a transferência do valor da compra para a conta da loja. 

Após a liberação por parte do banco, a compra está finalizada. É um meio de 

pagamento rápido e seguro que tende a ser cada vez mais utilizado 

(MARTINS, 2010, p. 15). 
 

 

Cada consumidor virtual tem a oportunidade de escolher qual dos meios de 

pagamento melhor soluciona a finalização de determinada compra. Analisando-se o 

processo geral de compra virtual, alguns itens podem “ajudar nas transações on-line [a 

                                                 
15 Expressão usada para o botão presente nos sistemas e-commerce, que permite ao consumidor adicionar ou remover 

produtos escolhidos, durante o processo, para que, no final, visualize os produtos escolhidos, calcule o frete e finalize 

a compra. 
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se efetivarem-se] sucesso” (VASSOS, 1997, p. 257). Dessa forma, torna-se importante 

relatar uma pesquisa realizada pela empresa GetElastic
16

, apud Bustos (2010), em que 

foi elaborada uma lista com dez itens que os e-consumers esperam encontrar em uma 

loja virtual:  

 
A clareza nos preços: tendo como objetivo demonstrar o diferencial, pois o 

consumidor vai reconhecer a transparência e vai criar confiança naquele e-

commerce.  

Credibilidade e segurança: para oferecer uma experiência de navegação 

agradável ao usuário, é aconselhável ter um design limpo, além de normas de 

segurança, classificação dos produtos e um endereço para ajuda, devem-se 

criar também uma navegação intuitiva e várias formas de interação imediata e 

não deixe a dúvida do cliente inviabilizar a compra.  

Exposição do produto: não basta apenas expor seu produto, mas também 

buscar uma forma de manter seu consumidor interessado em explorar o site.  

O design da loja: conta muito na hora de se apresentar como confiável e, 

mais ainda, deve ser dirigido ao seu público.  

Cálculo imediato: mostre o preço final do produto, incluindo taxas de 

entrega, descontos e demais valores. O consumidor quer saber exatamente o 

que vai estar pagando e, por isso, se antecipe e forneça o mais rápido possível 

estes dados.  

Canal de procura: quanto maior seu catálogo de produtos, maior a 

importância de facilitar a busca de seus consumidores de uma maneira direta. 

Procure também por ferramentas capazes de sugerir produtos alinhados ao 

que ele procura. Não se esqueça que a compra de impulso é geralmente a 

mais irresistível e mais vantajosa.  Privacidade: não basta apenas ter uma 

declaração de privacidade, mas uma capaz de permitir que seu cliente 

encontre as informações necessárias, uma declaração de privacidade todo 

mundo tem, ou pelo menos deveria, mas deixá-la pública e acessível é outra 

estória.  

Opinião dos consumidores: muitos estudos mostram a importância de ter um 

espaço dedicado a testemunhos e comentários de outros usuários, saber o que 

as pessoas que compram em sua loja acham do seu procedimento ajuda a 

criar uma imagem mais propícia às compras.  

Serviço ao consumidor: nada menos que 76% dos clientes querem mais 

informações a respeito dos produtos que desejam, um serviço on-line pode 

reduzir o número de desistências e facilitar a comunicação entre empresa e 

consumidor, como exemplo os sistemas de atendimento on-line são ótimos 

para isso.  

Direcionamento para redes sociais: um, em cada cinco consumidores querem 

compartilhar informações através de suas redes sociais. Coloque ferramentas 

fáceis para a transmissão dessas informações (BUSTOS, 2010, p. 1). 

 

O e-commerce, conforme Martins (2010), é um termo utilizado para identificar o 

comércio eletrônico que é considerado, hoje como um gerador de possibilidades de 

consumo, ou seja, um espaço virtual onde ao mesmo tempo em que o fornecedor pode 

mostrar ao cliente todas as possibilidades disponíveis de compra, o consumidor tem o 

                                                 
16

Empresa canadense, líder mundial em pesquisas e fornecimento de soluções para o comércio eletrônico 

(desenvolve softwares, mídias, telecomunicações, serviços on-line e digital). 
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maior número de informações que deverão influenciar na decisão de compra. É preciso 

enfatizar, portanto, essas características, pois de uma forma mais subjetiva, “as 

situações em que o cliente se depara com os recursos e com as formas de operar do 

fornecedor de serviços são críticas para a experiência de qualidade” (NASCIMENTO, 

2010, apud GRONROOS, 1993, p. 55,). E tal experiência será decisiva na escolha do 

consumidor pelo produto ou serviço. Essas situações chamadas de “hora da verdade” 

indicam o momento ideal para o fornecedor ou prestador do serviço demonstrar ao 

cliente a qualidade e as vantagens oferecidas. Este é o momento crucial que deverá 

definir o resultado do processo de decisão de compra (GRONROOS, 1993).  

Neste sentido para compreender melhor o comportamento deste consumidor, na 

web 2.0, como se dá a sua tomada de decisão de compra on-line e fatores influentes para 

um processo de sucesso, o tema será melhor esclarecido a seguir. 

 

 

3.1 O COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR NA WEB 2.0 

 

Os primeiros manuais sobre o comportamento do consumidor foram escritos na 

década de 60. Segundo Miniard et al. (2000), em 1899 Thorstein Veblen já falava em 

exageros de consumo. Mas foi, somente, no começo do século XX, com o surgimento 

do conceito de marketing, que se entendeu  a necessidade de estudar o comportamento 

do consumidor. 

Miniard et al. (2000, p. 4) definem que o conceito de “comportamento do 

consumidor refere-se às atividades diretamente envolvidas em obter, consumir e dispor 

de produtos e serviços, incluindo os processos decisórios que antecedem e sucedem 

estas ações”. Comportamento este entendido também como “uma das chaves para o 

desenvolvimento e compreensão de relacionamentos efetivos com clientes” (TURBAN, 

2004, p. 116). Solomon (2002, p. 24), também apresentam uma definição do 

comportamento do consumidor bastante semelhante. Os autores definem como os 

processos envolvidos na seleção, compra, uso ou disposição, não apenas de produtos e 

serviços, mas também de ideias e experiências, que possam satisfazer às necessidades e 

desejos dos consumidores, compreendendo os consumidores e o processo de consumo. 

A reflexão acerca da relação entre consumidores e processos de consumo, por sua vez, 

pode proporcionar uma série de benefícios, tais como 

 

o auxílio aos gerentes em suas tomadas de decisão, o fornecimento de uma 

base de conhecimento, a partir da qual os pesquisadores de marketing podem 
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analisar os consumidores, o apoio aos legisladores e controladores na criação 

de leis e regulamentos referentes à compra e à venda de mercadorias e 

serviços, e o auxílio ao consumidor médio na tomada de melhores decisões 

de compra. Além disso, o estudo que envolve o comportamento dos 

consumidores pode nos ajudar a compreender os fatores da ciência social que 

influenciam o comportamento humano (MINOR et al., apud Solomon, 2002, 

p. 24). 

 

A tecnologia possibilita novos tipos de acessos à informação e, como 

consequência, traz à tona novas tendências de comportamento do consumidor. Por isto, 

quando se pensa no consumidor, navegando na Internet, percebe-se que ele sofre 

influencia das informações na web, muitas são alteradas em tempo real devido aos 

novos suportes tecnológicos – de acesso à informação e de troca de informações com 

outros consumidores. Nesse sentido, contemporaneamente tem-se observado uma 

mudança importante quanto ao comportamento do consumidor e seu relacionamento 

com as marcas. Presume-se que, “de forma similar à propaganda tradicional, a Internet 

permite alcançar objetivos, como o aumento do conhecimento dos consumidores sobre a 

empresa e a marca de um produto” (VASSOS, 1997, p. 4).  

Acerca disto, McKenna (1998, p. 51) já previa na década passada que “as 

expectativas do consumidor afinado com a tecnologia podem ganhar impulsos à medida 

que a infraestrutura eletrônica digital possibilite interatividade entre produtores e 

consumidores e a dissemine”. Corroborando com essa ideia, Ogden (2007, p. 33) 

salienta que “as modalidades de comunicação, que têm a Internet como base de 

divulgação, proporcionam às empresas grandes oportunidades”, podendo aproximar-se 

de seu público-alvo de maneira diferente e mais intensificada. Deve-se, também, 

repensar as bases dos processos, as quais identificam, comunicam e fornecem valor para 

o cliente, pois, de acordo com Kotler (2005, pg. 134), “a revolução da informação e o 

ciberespaço modificarão significativamente [...] o destino de diversos participantes do 

processo de fornecimento de valor”.  

 Nesse contexto, a web 2.0 é um meio de interação e valorização do consumidor, 

junto às marcas. Conforme esclarece Lemos (2008), a expressão web 2.0 foi usada pela 

primeira vez pela empresa O’Reilly Media. O termo descreve a segunda geração da 

World Wide Web (www), que prioriza o conceito de troca de informações e a 

colaboração dos internautas a sites e serviços virtuais. Em termos de ferramentas e 

processos, tudo é evidente e praticamente intuitivo, tornando o uso facilitado e 

prazeroso, sendo que sua principal característica é a colaboração entre seus usuários 

(RODRIGO, 2005). 
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Nesse sentido, atualmente vive-se a Internet colaborativa, que caminha para a 

inteligência coletiva, conceito criado pelo teórico Pierre Lévy (1999). Sejam nos wikis, 

sites de relacionamento ou bookmarks coletivos, são os internautas que decidem o que 

querem e gostam, seguindo a linha da simplicidadeda informação, sem necessidade de 

um aprendizado aprofundado ou que demande muito tempo à sua obtenção. O usuário 

comum passou a usar a web, já que não é necessário saber HTML, CSS, ou qualquer 

outra tecnologia de linguagem de construção de websites ou sistemas de informação 

para publicar uma página na Internet. Os blogs, gerenciadores de conteúdo (CMS), 

wikis permitiram uma liberdade infinita.  

Diferentemente da web “estática”, a qual Rodrigo (2005) relata que possibilitava 

restritas  alternativas de interação, devido às limitações de suas configurações, a web 2.0 

torna possível o acesso aos mais diferentes conteúdos em todo o lugar e a todo o 

momento. Com o desenvolvimento dos sites em flash, a web 2.0 proporciona maior 

interatividade com o usuário. Entretanto, deve-se considerar que as ideias têm um prazo 

de validade relativamente curto e o que “caracteriza a revolução tecnológica não é a 

centralidade de conhecimentos e informação, mas a aplicação destes conhecimentos e 

dessa informação para a geração de conhecimentos” (CASTELLS, 1999, p. 69).  

O alcance da Internet no Brasil passou a barreira de 40 milhões de usuários; 

outro número que deve ser levado em consideração é que 81% dos usuários no país 

usam a Internet para pesquisar sobre empresas. De acordo com o Instituto Brasileiro de 

Opinião Pública e Estatística (IBOPE, 2009), o brasileiro é o internauta residencial que 

mais navegou, no ano de 2009; em média, foram utilizadas 23 horas e 48 minutos, por 

internauta, conectado na rede no mês. 

Em um ambiente interativo como a Internet, no qual a busca por informações é 

feita de forma bastante rápida, o consumidor reúne mais informações, e mais 

qualificadas, em um espaço de tempo menor, o que acelera o processo de decisão de 

compra. Assim, essa agilidade toda pode levar o consumidor a navegar por outros sites
17

 

e buscar novas alternativas e variadas informações sobre o produto desejado 

(NASCIMENTO, 2009). Observa-se, então, que o contexto em que a empresa era a 

única emissora da mensagem, e o cliente, o único receptor, hoje, torna-se ultrapassada. 

Afinal, qualquer um dos dois, segundo Ogden (2007), pode ser emissor e receptor de 

                                                 
17 Site - é um local, dentro da Internet, onde são disponibilizados programas e páginas em formato HTML. Um 

domínio pode conter vários sites, no entanto, cada site tem um endereço específico. 
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mensagens com grande amplitude. Ou seja, a empresa que está presente na Internet está 

longe de ter o mesmo controle que detém sobre os meios clássicos ou tradicionais de 

comunicação (televisão, rádio, revista, jornal, etc.), e esta é uma situação com a qual a 

maioria dos gestores de comunicação, ainda, não aprendeu a lidar, nem a explorar. 

Ogden (2007) ressalta ainda uma das mais significativas mudanças no relacionamento 

com os clientes: a troca do monólogo (da empresa para o consumidor), pelo diálogo 

(entre empresa e consumidor). Acredita-se que este diálogo estreito entre os 

consumidores e as empresas criará cada vez mais a lealdade ou fidelidade à marca, 

“afinal as pessoas querem interagir com conteúdo bacana, e o internauta mais experiente 

busca na Internet só o que lhe interessa” (OGDEN, 2007, p. 36).  

Constata-se, portanto, a ascensão do número de “empresas que adotam a web 2.0 

para conseguir aumentar a produtividade, uma colaboração mais efetiva e simplificada 

entre os funcionários, sócios e clientes, abrindo espaço para um novo conceito de 

empresa 2.0” (DOURADO, 2010, p. 119). O consumidor, nesse sentido, detém cada vez 

mais o poder de escolha do produto ou serviço com maior número de benefícios e 

facilidades e agilidade de compra. Consumidor este “caracterizado pelo desejo de 

descobrir e não ser mais descoberto” (DOURADO, 2010, p. 122). 

No contexto de consumo da web 2.0 torna-se importante também compreender 

um pouco melhor o comportamento do e-consumer ou consumidor virtual. Nascimento 

(2009) apud Giglio (2005) comenta que este pode ser apresentado de acordo com 

diferentes aspectos comportamentais: modelo econômico, modelo de tipologia, modelo 

de processo em etapas e o modelo social. No modelo econômico, o consumidor indica a 

praticidade e a rapidez como fatores positivos da Internet, além do processo de decisão 

sobre o dinheiro a ser otimizado; o consumidor dispõe do tempo e das informações para 

definir, decidindo se continua a compra ou interrompe o processo. O modelo de 

tipologia insere o consumidor em uma database e em um diálogo estratégico, em que 

dispõe do estilo de vida, traços e variáveis demográficas (GIGLIO, 2005). Para tanto, 

verifica-se que: 

 

a construção de tipologia na Internet segue o mesmo padrão de raciocínio da 

tipologia no mundo físico. Em primeiro lugar, devem-se definir claramente 

quais são as variáveis demográficas. Em seguida, deve-se buscar construir 

um banco de dados o mais completo possível sobre cada consumidor e os 

agrupamentos. Finalmente, devem-se utilizar modelos de reação dos 

consumidores típicos, conforme estejam diante de estímulos, tais como 

novidades, queda de preços ou promoções (GIGLIO, 2005, p. 187). 
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Ainda, segundo Giglio (2005), o modelo de processo em etapas é mais 

apropriado para compras de alto valor financeiro, alto valor emocional ou que 

demandem muito tempo de procura. Devido a isto, o consumidor busca alternativas, 

julga e decide pela compra do produto. Quanto ao modelo social o mesmo autor 

comenta que o consumidor virtual identifica-se pelas formas de consumo e, ainda, a 

partir de valores sociais que ditam o comportamento, este que, pensa-se ser difundido 

pelos meios eletrônicos. Nascimento (2009) apud Giglio (2005, p. 191) complementa 

que “o consumo da internet, parece apontar para um novo código social de 

relacionamento profissional, social e afetivo.  

Durante as diferentes etapas dos aspectos comportamentais, citadas 

anteriormente, presume-se que o e-consumer pode interromper o processo de compra, 

devido à insegurança, ou seguir uma próxima etapa: a compra presencial. Torna-se 

necessário, então, que seja realizado um estudo para se compreender o comportamento 

do consumidor em ambientes de compra e como são tomadas as suas decisões, pois este 

“é moldado por diversos fatores, muitos deles subjetivos e de difícil detecção [...], 

contudo, este esforço vale a pena, pois entender o cliente é determinante para o sucesso 

da empresa” (OGDEN, 2007, p. 6). Essa concepção é apresentada no capítulo seguinte, 

a partir das reflexões das teorias de tomadas de decisão de compra. 

 

3.1.1 Aspectos da tomada de decisão de compra na Internet  

 

Minor et al. (2003, p. 191-192) afirma que, em relação a qualquer produto, 

“antes de efetuar uma compra, os consumidores passam por um processo de decisão”. 

Assim sendo, a tomada de decisão do consumidor consiste no conjunto de processos 

envolvidos no reconhecimento do problema, na busca de soluções, na avaliação de 

alternativas, na escolha entre as opções e na avaliação dos resultados da escolha 

(MINOR et al., 2003).  

A teoria de tomada de decisão de compra é abordada por vários autores, como 

Kotler (2005), Solomon (2002), Minor (2003) e Miniard (2000). São diferentes modelos 

que envolvem o processo decisório de compra. Neste trabalho, optou-se por apresentar 

como padrão a teoria de Miniard et al. (2000):  
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Figura 3 - Modelo geral do processo de decisão do consumidor. 

Fonte: BLACKWELL, MINARD & ENGEL (2005, p. 86). 

De acordo com Miniard et al. (2005), o processo de compra passa por sete 

estágios:  

1. Reconhecimento da necessidade: uma percepção da diferença entre a 

situação desejada e a situação real suficiente para despertar e ativar o 

processo decisório. 

2. Busca de informação: busca de informação armazenada na memória (busca 

interna) ou aquisição de informação relevante para a decisão no ambiente 

(busca externa). 

3. Avaliação de alternativa pré-compra: avaliação de opções em termos de 

benefícios esperados e estreitamento da escolha para a alternativa preferida. 

4. Compra: aquisição da alternativa preferida ou de uma substituta aceitável. 

5. Consumo: uso da alternativa comprada. 

6. Avaliação de alternativa pós-compra: avaliação do grau em que a 

experiência de consumo produziu satisfação. 

7. Descarte: descarte do produto caso for necessário (MINIARD et al., 2005, 

p. 87). 

 

 

Pode-se perceber que o modelo de processo de decisão acima descrito apresenta 

como seu estágio inicial o reconhecimento da necessidade que, conforme Minor (2003), 

ocorre quando se desenvolve uma discrepância entre a condição real e a condição 

desejada pelo consumidor. Miniard et al. (2000, p. 96) complementam, afirmando que o 

reconhecimento da necessidade “é um estado de desejo que inicia um processo decisório 

que, por sua vez, ocorre através da interação de diferenças individuais como valores e 

necessidades e influências ambientais, particularmente a interação social”. 

O próximo passo observado é a busca de informação. De acordo com Minor 

(2003), esse estágio é definido como o conjunto de ações tomadas para identificar e 
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obter informações que resolvam o problema de consumo de um consumidor. Conforme 

Miniard et al. (2000), é realizada uma busca interna na memória para determinar se o 

que já se sabe sobre essa necessidade de consumo latente é o bastante para permitir que 

uma escolha seja feita. A busca externa será exigida quando este não for o caso. O autor 

complementa que durante a busca externa os consumidores solicitam informações de 

fontes externas. São informações sobre as marcas alternativas disponíveis, o critério de 

avaliação com o qual se compara marcas, a importância do critério e o desempenho das 

marcas quanto aos atributos. 

Para Minor et al. (2003, p. 201), “no estágio de avaliação das alternativas pré-

compra, o consumidor compara as opções identificadas como potencialmente capazes 

de resolver o problema que iniciou o processo de decisão”. Os autores enfatizam que 

neste estágio os consumidores consideram até que ponto as opções contam com vários 

atributos. Além disso, eles começam a levar em conta a importância e a qualidade destes 

atributos. 

Feita a avaliação das alternativas, Miniard et al. (2000, p. 91) entendem que “o 

próximo passo é a compra que, na maioria das vezes, acontece em algum tipo de ponto 

de venda de varejo, embora tenha um crescimento nas formas de compra domiciliar”. 

Os próximos estágios são o consumo da opção escolhida e a avaliação de alternativa 

pós-compra. Conforme Miniard et al. (2000), é possível que haja uma avaliação do 

produto ou serviço, uma vez que ele é consumido, levando a uma resposta de satisfação 

ou insatisfação. 

 Para compreender o que leva este consumidor a tomar decisões de compra ou 

não, ou avaliar um produto ou serviço consumido, é importante se conhecer as variáveis 

sociais, como por exemplo, conhecer suas preferência, o que gostam de fazer, como 

gastam seu dinheiro, conhecer seus valores, saber ao que dão mais importância na vida 

(MINOR et al., 2003, p. 203). Entre os dados que podem ser obtidos para a análise do 

comportamento do consumidor, “podem estar os geográficos (locais físicos), 

demográficos (idade, sexo, classe social etc.), comportamentais (hábitos de compra) ou 

psicográficos (análise do estilo de vida)” (OGDEN, 2007, p.06). Diante disso, pode-se 

pensar em diferentes variáveis que influenciam na tomada de decisão de compra, 

algumas mais influentes do que outras dependendo, da categoria de produto, das marcas 

disponíveis, do preço do produto, das condições de pagamento, etc. 

O e-consumer ou consumidor virtual pode, de acordo com Giglio (2005), tomar 

a sua decisão de compra a partir das suas experiências e de suas expectativas. Após o 
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reconhecimento da necessidade de consumo, passa-se para a etapa de busca de 

informações sobre aquele desejo; tais informações são relevantes no processo de 

decisão de compra do produto. No estágio da tomada de decisão identificada como a 

avaliação de alternativa pré-compra, o consumidor avalia as opções, de acordo com os 

benefícios esperados que estejam mais próximos da alternativa preferida, por 

conseguinte, a compra já representa a aquisição de uma alternativa preferida ou 

substituível.  

Giglio (2005) acrescenta que o processo de tomada de decisão de compra na 

Internet e os motivos pelos quais os consumidores compram através de um varejo on-

line, ao contrário de um tradicional, apontam que a praticidade e a rapidez são indicadas 

pelos consumidores como fatores positivos da Internet. Isso porque as tomadas de 

decisão sobre o dinheiro são assim otimizadas e o consumidor dispõe do tempo e das 

informações que deseja e que definirão a sua escolha em continuar a compra ou 

interromper a busca pelo produto ou serviço. No entanto, quando se examina como os 

consumidores tomam decisões de consumo, uma desvantagem para a venda pela 

Internet “é a impossibilidade de trocar e experimentar o produto antes da compra”, 

complementam Miniard et al. (2004, p.154). 

São os quatro primeiros estágios do modelo de decisão do consumidor, 

pensando-se no varejo eletrônico como solução: 

 
Reconhecimento de problemas: no primeiro estágio o consumidor pensa em 

comprar on-line, pois não tem tempo para ir à determinada loja, que também 

pode ser distante, ou ainda há uma necessidade de produtos especiais que não 

são oferecidos por varejistas locais. A limitação do varejo virtual está 

principalmente em o consumidor não poder experimentar antes da compra.  

Busca: este processo é melhorado e simplificado pela Internet, pois há uma 

infinita variedade de fontes de informação e a nível global, e possibilita a 

rápida comparação de preços e variedades de varejistas concorrentes. 

Avaliação das alternativas pré-compra: a Internet enriquece este processo por 

facilitar comparações das características do produto buscado quanto a preços, 

variedades e até a opinião de quem já o consumiu. 

Compra: como é mais fácil, rápido e conveniente encontrar o que deseja na 

Internet, os consumidores estão dispostos a absorver os custos maiores da 

entrega a domicílio. (MINIARD et al., 2004, p.154).)  

Nesse enfoque, compreende-se como pensa e age o consumidor, a partir das 

teorias de tomada de decisão de compra e as motivações que levam os mesmos a 

realizar compras em um e-commerce. De alguma maneira, eles buscam comprar em um 

varejo on-line seja pelos preços menores, pela maior variedade de produtos, mais 

informações sobre eles, serviços especiais, conveniência, entrega rápida e divertimento 



31 

 

(VASSOS, 1997, p. 258). São variados os motivos que levam o consumidor a comprar 

pela Internet. Segundo Carpanez (2009), porém, muitas pessoas passam por problemas 

com as compras virtuais, ou ao menos já conheceram alguém que tenha passado por 

essa situação de descontentamento. Observa-se que, com o aumento da demanda do 

comércio eletrônico no Brasil, aumentaram também as reclamações, afinal, alguns 

problemas ocorrem, durante o processo de compra virtual que ocasionam a não compra 

do produto. Alguns fatores são influentes para isto e serão abordados no item seguinte. 

3.1.2 Influências para desistência de compra on-line 

 

Segundo Camargo (2011), um dos problemas nos e-commerces que mais 

atormentam os empresários são os carrinhos de compra abandonados. O problema do 

abandono de carrinho acontece quando ao navegar pela loja e encontrar os produtos que 

deseja, o cliente chega até a última etapa do processo e desiste. De acordo com Vassos 

(1997, p.156), “dos milhares de consumidores que visitam a home page de um varejista 

virtual, apenas alguns realmente compram produtos no site”. Acredita-se que a agilidade 

da Internet pode levar o consumidor a navegar por outras páginas e buscar novas 

alternativas e informações de outras marcas, por exemplo, sobre o produto desejado. 

Para Martins (2010), na internet o consumidor tem total liberdade de busca e 

comparação das informações sobre produtos e serviços comercializados. Assim, o 

varejista on-line deve buscar informações sobre como influenciar no processo de 

compra do consumidor, atraindo-o para a decisão de permanecer na loja virtual e 

finalizar a aquisição. Desse modo, presumem-se, a seguir, alguns dos motivos pelos 

quais os e-consumers podem vir a desistir no decorrer do processo de compra. 

Sabe-se que o ambiente on-line “ainda não permite saber exatamente os reais 

motivos da desistência [de compra], afinal, as razões ainda não são muito claras, e a 

consequência disso é que muitos varejistas virtuais não conseguem obter lucro em suas 

operações” (MARTINS, 2010, p. 17). Entretanto, já existem estudos que buscam 

compreender o comportamento do consumidor virtual e os possíveis motivos pelos 

quais eles desistem da compra.  

Um levantamento feito entre setembro e outubro de 2009, por exemplo, 

realizado pelo CETIC (Comitê Gestor de Estudos sobre as Tecnologias da Informação e 

da Comunicação), revelou que de 6.641 entrevistas com pessoas de todas as regiões do 

Brasil, de diferentes idades, sexos, classes sociais, grau de escolaridade e renda familiar, 

http://www.ciashop.com.br/investir_em_ecommerce.asp
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constatou que havia em comum entre os entrevistados era o fato de terem usado a 

Internet para efetuar alguma compra, mas acabaram, por algum motivo, desistindo dela.  

O objetivo da pesquisa era descobrir os principais motivos que levavam a não 

compra pela Internet. Os motivos identificados pela pesquisa foram: 39% ainda não 

sentem necessidade ou interesse em finalizar uma compra virtual; 56% preferem 

comprar pessoalmente, pois gostam de ver e experimentar o produto; 4% tiveram 

problemas para receber em casa, havia demorado demais; 26% preocupam-se em 

fornecer informações pessoais pela Internet; 22% não confiam no produto em que vão 

receber; 5% relataram não terem como fazer reclamações ou devoluções. Apoiando-se 

nestes dados, outra pesquisa do CETIC (2009) foi realizada, em que 1.389 pessoas, que 

adquiriram produtos e serviços pela Internet, nos últimos 12 meses, foram questionadas 

se tiveram algum  problema, durante a aquisição de um produto ou serviço pela Internet, 

destes, 12% disseram que sim
18

.  

Dentre os fatores apresentados anteriormente na pesquisa CETIC, destaca-se que 

o varejo on-line não é uma substituição do varejo tradicional, “quanto à sensação de 

fazer compras, mas já é um encaminhamento para relacionamentos mais pessoais na 

Internet, e ofertar alguma forma de diversão neste processo pode auxiliar” (VASSOS, 

1997, p. 259). As vendas na Internet “só serão bem-sucedidas se o gestor for capaz de 

satisfazer os consumidores de forma melhor que o varejo tradicional” (MARTINS, 

2010, p. 7). 

 Para Vassos (1997, p. 257), outros fatores podem influenciar a compra do 

consumidor virtual, por exemplo, o fato de “os consumidores desconfiam do sistema, 

pois temem fraudes com os cartões de crédito e se preocupam com a intangibilidade ou 

viabilidade das empresas vendedoras on-line”. Algumas soluções já vêm sendo 

encontradas para estas desconfianças, assegurando segurança na transferência de dados 

e transmissão de cartões de crédito, tais como, a utilização de browsers e servidores 

seguros, com credibilidade no mercado, design adaptado ao público-alvo, que, para 

Vassos (1997, p. 263), “é um fator decisivo de sucesso para um e-commerce”. 

Outros itens devem se enfatizados para que os consumidores, ao adquirirem bens 

através da Internet, criem confiança no e-commerce, a partir: 

  
da aparência do site, imagens, sons, informações gerais, no click, na 

instituição da pessoa jurídica organizadora, prazos de entrega, nos 

                                                 
18Informações e dados obtidos, a partir do site do CETIC. Disponível em: 

<http://www.cetic.br/usuarios/tic/2009/index.htm>. Acesso em: 14 de jun. de 2011. 

http://www.cetic.br/usuarios/tic/2009/index.htm
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dados, na contratação, no armazenamento, na possibilidade de 

perenizar o negócio jurídico e de uma boa compra (MARQUES, 2004, 

p. 47). 

 

Pode-se dizer que os consumidores procuram os e-commerces para se 

beneficiarem de algum modo desses comércios eletrônicos que conseguem “ofertar 

preços menores, maior variedade de produtos, maiores informações sobre ele, serviços 

especiais, conveniência, entrega rápida e divertimento (VASSOS, 1997, p.258). 

Neste enfoque, Camargo (2011, p.1) salienta que às vezes a compra é 

interrompida por um evento externo, ou seja, uma necessidade de sair ou desligar o 

computador, por exemplo. Porém, um dos motivos da desistência pode ser a falta de 

atrativos na loja virtual, atrativos como frete grátis, desconto para pagamento à vista, ou 

a não aceitação da bandeira do cartão de crédito que o cliente possui. Utilizar-se de 

ferramentas de identificação de clientes e oferecer benefícios exclusivos pode tornar-se 

uma alternativa que permite a reversão de perdas, levando ao aumento na lucratividade 

de um e-commerce. 

Para se reverter uma desistência de compra em uma venda, é possível utilizar-se 

também de algumas ferramentas de acompanhamento de clientes:  

Ao identificar uma desistência, esta ferramenta sinaliza qual cliente desistiu 

da compra, qual era o produto e o valor dele. Com estas informações, é 

possível entrar em contato com este cliente por email (desde que ele permita 

o envio), por exemplo, oferecendo um desconto exclusivo naquela compra, 

mais opções de parcelamento ou frete grátis. Porém, não abusar é a regra. 

Apesar de parecer impossível resistir ao fato de poder reverter um carrinho 

perdido, é importante frisar que não é bom abusar nas promoções. Uma das 

regras para a compra é a necessidade devido à escassez ou à exclusividade. 

As promoções funcionam assim, pois oferecem um benefício passageiro ao 

cliente criando a necessidade de compra naquele momento. Se sua loja 

oferecer descontos aos seus clientes sempre que eles chegarem no carrinho de 

compra e desistirem, você acaba anulando o efeito das promoções. Realmente 

tornar este processo de recuperação exclusivo, usando-o algumas vezes ao 

dia é uma forma de criar o efeito WOW em seus clientes. Por isso, verifique 

o número de desistências de compra em sua loja virtual e compare com o 

número de visitantes para ter um número máximo de benefícios a serem 

concedidos por dia, semana ou mês. Assim, o seu diferencial ao oferecer um 

benefício ao cliente que desistiu da compra será realmente visto como tal 

(CAMARGO, 2011, p.1). 

Quanto à etapa em que o e-consumer faz a opção pela forma de pagamento, 

torna-se importante citar outra parte da pesquisa do CETIC (2009), em as mesmas 1.389 

pessoas questionadas, que adquiriram produtos e serviços pela Internet, nos últimos 12 

meses, Perguntou-se, por exemplo, as formas de pagamento para efetuar compras pela 

http://www.ciashop.com.br/investir_em_ecommerce.asp
http://www.ciashop.com.br/loja_virtual.asp
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Internet. Destes, 64% preferiram pagar suas compras através do cartão de crédito, 31%, 

pelo boleto bancário, e 5%, por débito on-line ou tranferência bancária. Dessa forma, se 

determinado e-commerce deixa de ofertar alguma dessas opções de pagamento, o e-

consumer pode, então, buscar algum concorrente que ofereça a forma de pagamento de 

sua preferência. 

Como se pode perceber, é preciso que se destaque a importância dos cuidados 

com os serviços de pós-venda, pois “é fundamental para que a experiência de compra 

seja boa” em todas as suas etapas, do início ao fim (BOTTONI, 2010, p. 38). Neste 

sentido, recomenda-se oferecer feedback ao cliente, em relação à situação de compra, 

aprovação de pagamento e entrega. Por trás do feedback, por sua vez, existe portanto a 

demanda de uma boa estrutura de logística, política clara de trocas e um bom portfólio 

de produtos. Alguns projetos de varejistas virtuais procuram, para o crescimento futuro, 

aumentar mais os investimentos em estudos sobre o comportamento do consumidor 

virtual e adequar todo o sistema e-commerce aos anseios e expectativas do público-alvo 

(MARTINS, 2010, p.18).  

A seguir, pretende-se apresentar um produto para decoração de ambientes e a 

marca que tem o mesmo nome de seu produto, como iniciou a sua trajetória de vendas, 

as dificuldades enfrentadas, bem como as soluções e as oportunidades encontradas para 

tornar o referido produto competitivo no meio Internet.  

 

 

4.1 O PRODUTO ADESIVO DE PAREDE 

 

 No Brasil, o produto decorativo e autocolante em superfícies lisas é denominado 

como adesivo de parede. Surgido na França, transformou-se em uma maneira charmosa e 

rápida de dar um toque inusitado, moderno e divertido na decoração da casa ou do 

escritório
19

.  

   

                                                 
19

Revista Gramado, ano 4 # 13, editora DSC, p. 8, agosto/ setembro 2008. 
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Figura 4 - Exemplos de adesivos de parede. 

Fonte: www.adesivosdeparede.com/loja 

 

Segundo notícia publicada em dezembro de 2009 no site Artigonal, “os adesivos 

surgiram na área de Comunicação Visual, passando pela intervenção urbana sticker art
20

 e 

seguem como forte tendência na decoração”. Eles ganham cada vez mais visibilidade, 

porque são acessíveis aos consumidores e possuem um custo relativamente baixo. Estas 

facilidades permitem que o próprio morador decore seu ambiente de acordo com sua 

personalidade. 

Foi pensando nisso que a marca gaúcha Adesivos de parede, com sua sede em Santa 

Maria, especializou-se na criação de adesivos decorativos, que valorizam e renovam os 

ambientes, tornando-os contemporâneos e personalizados. Práticos e simples, os adesivos 

são produzidos em vinil autocolante e podem ser aplicados em diferentes superfícies lisas, 

como paredes, vidros, espelhos, eletrodomésticos, móveis, pisos, azulejos e notebooks. Os 

adesivos são protegidos por uma máscara quase transparente, e é através dela que o 

adesivo é retirado para ser fixado no local desejado. 

      

 

 

 

Figura 5 - Como colar um adesivo de parede. 

Fonte: www.decoideias.net/adesivo-de-parede/ 

 

                                                 
20

Modalidade de arte urbana que se utiliza de etiquetas adesivas, uma manifestação da arte pós-

moderna popularizada, na década de 1990, por grupos urbanos ligados à cultura alternativa. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Arte_urbana
http://pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3s-moderno
http://pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3s-moderno
http://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1990
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cultura
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 Durante algum tempo a empresa trabalhava apenas com adesivos de parede, até 

que suas gestoras personalizaram seus notebooks com os mesmos adesivos, só que em 

tamanhos menores. As pessoas mais próximas viram, gostaram e a demanda surgiu
21

.  

Os adesivos são confeccionados de duas formas: em impressão, com material 

autocolante microperfurado, e em recorte, com vinil autocolante, o que facilita a aplicação 

e garante a qualidade e durabilidade do produto
22

.  

   

 

Figura 6 - Adesivos para notebook. 

Fonte: www.adesivosdeparede.com/loja 

 

Atualmente a empresa revende seus produtos para treze lojas no Brasil, as quais 

comercializam artigos para presentes e decoração. Oito delas estão no Rio Grande do Sul: 

três em Santa Maria; uma em Alegrete, no oeste do estado, e, na capital, Porto Alegre, são 

quatro revendas. As outras cinco estão localizadas nas capitais dos estados do Paraná, Rio 

de Janeiro, Bahia, Pernambuco e Maranhão.  

 

4.2 A HISTÓRIA DA MARCA ADESIVOS DE PAREDE 

  

Este subcapítulo foi escrito a partir das informações obtidas por meio de entrevistas 

realizadas nos dias 13 e 19 de abril de 2011com as duas designers criadoras dos Adesivos 

de parede, Dariana do Canto e Camila Balbé. 

 A afinidade entre as sócias teve início quando essas se conheceram, em 2001, no 

Curso de Desenho Industrial – Programação Visual, da Universidade Federal de Santa 

Maria, no Estado do Rio Grande do Sul. Em 2004, já formada, Camila Balbé foi para Porto 

                                                 
21 Caderno digital Zero Hora, quarta-feira, 22 de abril de 2009, coluna “Tecnologia na Cabeça”, Vanessa Nunes. 
22 Programador web ou Desenvolvedor web é o indivíduo encarregado pelo desenvolvimento de sites e sistemas para 

web, possui conhecimentos nas mais diversas linguagens para este fim, tais como HTML,VB.NET, JS, Java, PHP, 

entre outras. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/HTML
http://pt.wikipedia.org/wiki/VB.NET
http://pt.wikipedia.org/wiki/JS
http://pt.wikipedia.org/wiki/Java
http://pt.wikipedia.org/wiki/PHP
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Alegre trabalhar na agência DCS na área de direção de arte. Motivada em fazer pós-

graduação, Camila retornou a Santa Maria e reencontrou a colega de faculdade. Dariana, 

então, se especializou em Comunicação Midiática, pela Universidade Federal de Santa 

Maria, e Camila, em Arte e Visualidade, também, na UFSM.  

Decididas em tornar a amizade uma sociedade nos negócios, e percebendo o 

potencial das compras via Internet, foram a Porto Alegre realizar cursos de design e 

programação básica, para websites
23

, na empresa Alfamídia. No último semestre de 2006, 

Dariana e Camila fundaram, então, a W3marias Agência Digital, especializada em web. 

Segundo uma entrevista concedida ao jornal local, Diário de Santa Maria, em março de 

2008, elas explicam o porquê do nome da empresa: “é uma sacada que funde Internet e o 

universo feminino, “w3” faz referência ao “www” usado nos endereços na Internet. Já 

“marias” remete às mulheres trabalhadeiras”.  

No início da empresa, elas realizavam alguns trabalhos em casa, até abril de 2007, 

quando abriram um escritório para atender os clientes e as demandas da W3marias 

Agência Digital. Alguns meses depois, o programador web
24

 despediu-se da empresa, e 

elas, então, tiveram que terceirizar a tarefa, o que acabou atrasando alguns trabalhos e 

desgostando as sócias e os seus clientes. Este foi um fator decisivo de transição da 

W3marias Agência Digital para a W3marias Design. A partir disto, as sócias começaram a 

oferecer serviços ligados ao design e à produção gráfica, trabalhando com criações de 

marcas e objetos personalizados para lojas, empresas, escritórios e consultórios.  

Daí em diante, ainda motivadas para produzirem algo novo, um pensamento 

tornou-se constante, para as duas sócias, que era o de produzir algo novo, contemporâneo, 

moderno, um produto para decoração, talvez, mas que fosse diferenciado, que se 

destacasse no mercado local, e fosse confeccionado pela sua empresa. Foi, então, que, em 

junho de 2007, a ideia dos adesivos de parede surgiu. Camila, ao pesquisar em sua pós-

graduação em Arte e Visualidade algumas intervenções artísticas urbanas, como grafite, 

stikers e cartazes conhecidos popularmente como “lambe-lambes”, começou a produzir 

alguns e presenteou amigos que gostaram muito da ideia de personalizar diferentes 

ambientes, mas o material usado deixava a desejar, enrugava e desgrudava em pouco 

tempo, ficando esteticamente feio. Pesquisas foram feitas pelas sócias, e o site francês 

www.acte-deco.net, que produzia adesivos decorativos em vinil autocolante foi descoberto. 

                                                 
23 Conjunto de páginas da web, isto é, de hipertextos acessíveis, geralmente, pelo protocolo HTTP na Internet. 
24 Programador Web ou Desenvolvedor Web é o indivíduo encarregado pelo desenvolvimento de sites e sistemas para 

Web, possui conhecimentos nas mais diversas linguagens para este fim, tais como, HTML,VB.NET, JS, Java, PHP, 

entre outras. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hipertexto
http://pt.wikipedia.org/wiki/HTTP
http://pt.wikipedia.org/wiki/Internet
http://pt.wikipedia.org/wiki/HTML
http://pt.wikipedia.org/wiki/VB.NET
http://pt.wikipedia.org/wiki/JS
http://pt.wikipedia.org/wiki/Java
http://pt.wikipedia.org/wiki/PHP
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Elas, então, produziram as artes, fizeram alguns testes, e o produto e a marca Adesivos de 

Parede, da empresa W3marias Design, concretizaram-se. Quanto a equipe da empresa até 

a data da entrevista constituía-se em cinco pessoas: as duas sócias (criação e 

administração), uma pessoa responsável pelo atendimento e venda, dois estagiários na área 

de criação e o responsável por aplicar os adesivos personalizados. 

O site da empresa já existia, mas como a estratégia de divulgação da marca 

Adesivos de parede era o mercado regional, e os produtos, vendidos através de venda 

pessoal
25

, Camila produziu um site simples em HTML, para proclamar a marca do produto, 

porém só foi possível vender através de contatos, por e-mail, e pagamento por depósito 

bancário. Em 2008, durante uma consultoria empresarial, foi sugerido que elas focassem 

um pouco mais de atenção nos Adesivos de parede.  

No Jornal Diário de Santa Maria, dos dias 1º e 2 de março de 2008, foi publicada 

uma entrevista com as sócias, divulgando que elas estariam no programa da RBS TV, 

Patrola - RS
26

, daquele dia 1°, sábado, às 11:30 da manhã, falando sobre os Adesivos de 

parede. O retorno desta matéria no Patrola - RS foi expressivo, muitas pessoas de 

diferentes lugares do Estado entraram em contato com a empresa W3marias Design. A 

partir daí, as sócias investiram em um sistema de e-commerce para a venda on-line dos 

Adesivos de parede. 

Como não dominavam muito bem o tema e-commerce, elas testaram alguns 

serviços de hospedagem em um sistema de comércio eletrônico que oferecesse 

administração simples, segurança, solucionando a necessidade de fazer configurações mais 

avançadas e complexas. O teste oferecido pela empresa Locaweb, prestadora dos serviços 

de hospedagem de site e de software
27

, denominado webStore
28

, foi o escolhido, frente às 

suas vantagens em relação ao custo-benefício, funcionalidade, segurança e credibilidade. 

Entretanto, o layout do sistema de e-commerce da Locaweb era limitado para a 

demanda da empresa, mas como as sócias são designers, fizeram cursos na área digital e 

modificaram o mesmo sozinhas. Por volta de um ano depois, já no fim de 2008, elas 

buscaram ajuda da agência digital Prumos
29

, para que fossem aperfeiçoados o layout do 

                                                 
25

Modalidade de comunicação, tradicional, que tem como principal característica a emissão de mensagens 

personalizada, interativa e modulada, através do contato pessoal com o receptor (OGDEN, 2007). 
26 Programa da RBS TV, que está no ar há onze anos, todos os sábados, às 11:30 da manhã, exibido no Rio Grande do 

Sul e em Santa Catarina, simultaneamente, mas com diferentes apresentadores e reportagens. Ambos têm o mesmo 

propósito: serem uma revista eletrônica voltada para o público jovem, trazendo reportagens ligadas à cultura, à moda, 

ao comportamento, entre outros temas. 
27 Programa de computador, que inclui, também, manuais e especificações do mesmo. 
28 Nome dado ao sistema de administração digital do comércio eletrônico. 
29 Empresa santa-mariense focada em projetos colaborativos para web. 
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site e alguns detalhes, como fotografias dos produtos em tamanhos maiores e a criação de 

uma home page
30

, diferenciando-se da maioria dos sites e-commerce, ou seja, o objetivo 

era que, quando o site fosse acessado aparecessem diretamente os produtos que a empresa 

oferecia. 

Desse modo, foi, no início de 2009, que a opção de parcelamento e pagamento, por 

cartão de crédito, foi disponibilizada aos e-consumers do adesivosdeparede.com, porém, 

em dezembro de 2010, houve problemas em alguns processos de compra, na etapa da 

“captação de transação” dos cartões de crédito e débito, sendo solucionado no fim de maio 

de 2011. Logo em seguida, foi disponibilizado o serviço PagSeguro
31

 como opção de 

compra. Atualmente, em junho de 2011, estão disponíveis doze categorias de adesivos 

decorativos no catálogo on-line dos Adesivos de parede: Natureza, Infantil, Frases, 

Esportes, Móveis e Casa, Ornamentos, Urbanos, Culturais, Diversos, Notebook e Luxo. 

Estas onze categorias foram criações das sócias, que as desenvolveram, devido às 

demandas dos clientes, pedidos por e-mail, pesquisas acerca das produções dos e-

commerces concorrentes e seus gostos pessoais, sendo estes os principais fatores 

motivadores para as concepções das diferentes coleções de adesivos. A última categoria 

chama-se Artistas convidados e traz adesivos idealizados e produzidos pelo artista plástico 

Máucio e pela designer Tâmisa Trommer. 

As sócias sempre pensaram em trabalhar com revendas, sendo que, até hoje, já são 

treze lojas, no Brasil, especializadas na comercialização de artigos para presente e 

decoração, que revendem a marca Adesivos de parede. As sócias consideram como seus 

concorrentes diretos os adesivos de parede vendidos on-line, como a causa para a baixa nas 

vendas em seu site, no início de 2010, e também, algumas empresas que atuam na área de 

comunicação visual, que, assim como elas, também atendem “clientes comuns” e 

empresas, produzindo projetos personalizados, vendendo e aplicando o produto para eles. 

Durante as entrevistas com as sócias, quando questionadas sobre quem era o 

público-alvo da marca Adesivos de parede e de seu e-commerce, Camila e Dariana 

expuseram que acreditavam serem mulheres pertencentes às classes A e B, com idades 

entre 20 e 40 anos. 

É preciso salientar, também, que o site adesivosdeparede.com, em março de 

2008, era o primeiro a aparecer nos resultados de pesquisa, quando digitadas as 

                                                 
30 Nome em inglês para página inicial, que compreende uma apresentação do site e de todo seu conteúdo. 
31Serviço que permite a transferência de fundos. Funciona como um agente facilitador nas compras e transferências 

financeiras na Internet, entre loja virtual e cliente, em um ambiente seguro com diferentes opções de formas de 

pagamento. 
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palavras: “adesivos de parede” no buscador. Exatamente, três anos depois, o e-

commerce aparece em 8º lugar, de dez sites concorrentes, que não pagam links 

patrocinados
32

.  

 

Figura 7 - Ranking Google pela busca de “adesivos de parede”. 

Fonte: https://encrypted.google.com/#hlBR&source=hp&q=adesivos+de+parede 

 

Quando questionadas, se sabiam que foram realizadas, por mês, em média, neste 

primeiro semestre de 2011, 301.000 buscas pela frase “adesivos de parede”
33

, as sócias 

mostraram-se surpresas, comentando ser a prova que esta categoria de produto para 

decoração é um sucesso, pois a busca aumentou, mostrando não ser apenas um “modismo”, 

como era receio das mesmas em 2007.  

A estratégia utilizada para a divulgação da empresa W3marias Design, desde 2007, 

até hoje, além do marketing direto
34

, destina-se ao público e ao mercado local, informando 

seus serviços, mas focado em seu produto Adesivos de parede. Panfletos também foram 

distribuídos em locais, em que elas acreditavam serem frequentados por seu público-alvo, 

como salões de beleza, consultórios e diferentes lojas. A outra modalidade de comunicação 

                                                 
32 São anúncios pagos, geralmente de tamanho pequeno, postados em sites de busca, como o Google, através do seu 

sistema de publicidade. 
33Informação obtida através da ferramenta “palavra-chave” do Google. Disponível em: 

<https://adwords.google.com.br/o/Targeting/Explorer?__u=1000000000&__c=1000000000&ideaRequestType=KEY

WORD_IDEAS#search.none>. Acesso em: 29 de maio de 2011. 
34Modalidade de comunicação, tradicional, que tem como principal característica o contato personalizado, através do 

correio, Internet e telefone (OGDEN, 2007, p. 35). 

https://adwords.google.com.br/o/Targeting/Explorer?__u=1000000000&__c=1000000000&ideaRequestType=KEYWORD_IDEAS#search.none
https://adwords.google.com.br/o/Targeting/Explorer?__u=1000000000&__c=1000000000&ideaRequestType=KEYWORD_IDEAS#search.none
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complementar, utilizada pelas sócias, foi a participação nas edições de 2008 e 2009 do 

evento Casa Cor
35

, apoiando alguns arquitetos, aplicando os Adesivos de parede, que 

foram personalizados, conforme os conceitos dos projetos, além das já citadas entrevistas 

ao Jornal Diário de Santa Maria e ao programa Patrola da RBS TV. Ainda, em 2008, os 

Adesivos de parede foram citados na Revista de Gramado, na edição de setembro/outubro. 

Em 2009, a empresa e a marca foram referidas por apoiarem o evento Casa Cor, de julho, 

no Caderno Casa & Cia
36

, do Jornal Zero Hora
37

. Um pouco antes, no dia 22 de abril, 

também, no mesmo veículo, só que no Caderno Digital Life, na coluna Tecnologia na 

Cabeça, escrito por Vanessa Nunes, foi comentado sobre os adesivos para notebook, 

oferecidos no e-commerce dos Adesivos de parede. Do final de 2010, até fevereiro de 

2011, elas experimentaram a divulgação da marca, por ponto-de-venda, no Royal Plaza 

Shopping, de Santa Maria – RS, sendo que o quiosque estava localizado no 3° andar, entre 

as duas escadas rolantes, que davam acesso à praça de alimentação e às salas de cinema.  

Ao serem indagadas sobre investimentos em comunicação e marketing, no e-

commerce de sua marca, disseram que nunca foi realizado algum esforço ou investimento 

significativo em publicidade on-line, e em ferramentas de marketing, tais como, pós-

vendas, entre outras “inovadoras”, como o buzzmarketing
38

, voltadas ao meio digital, 

apenas foram feitas algumas promoções em períodos antecedentes a datas festivas, como o 

Natal e o Dia dos Namorados, as quais foram divulgadas por e-mail, através da ferramenta 

Newsletter
39

, para as pessoas cadastradas (aquelas que compraram e as que não o fizeram), 

no site adesivosdeparede.com, com informações referentes aos períodos válidos das 

promoções e à porcentagem de descontos, e/ou frete grátis para as compras efetuadas 

naquela determinada época. 

No momento final da entrevista, as criadoras da marca Adesivos de parede foram 

instigadas, pela autora desta pesquisa, a pensarem sobre quais os motivos que levam seus 

consumidores virtuais a desistirem da compra na última etapa do processo. Elas 

responderam imaginarem que isso ocorra, devido a problemas com o sistema de formas de 

pagamento e a produtos com preços menores oferecidos pelos outros e-commerces 

concorrentes. 

                                                 
35A mensagem ganha destaque e é disseminada via Internet. 
36Caderno do Jornal Zero Hora, que faz cobertura de eventos, mostras e novidades, na área de decoração, arquitetura e 

construção, no Estado do Rio Grande do Sul. 
37Um dos maiores jornais de circulação diária do Brasil. É editado, em Porto Alegre, e mantido pelo Grupo RBS. 
38Modalidade de comunicação, inovadora, que tem como principal característica o colocar um tema em evidência, 

através do boca a boca ou por formas não convencionais (OGDEN, 2007, p. 35). 
39

A principal ferramenta de e-mail marketing, enviada ao mailing da empresa, com notícias sobre a mesma (www.e-

commerce.org.br). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Jornal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Porto_Alegre
http://pt.wikipedia.org/wiki/Grupo_RBS


42 

 

5. METODOLOGIA 

 

Metodologia é a forma utilizada para definir as etapas a serem seguidas num 

determinado processo: “entende-se [metodologia] como um caminho que se traça para 

se atingir um objetivo qualquer. É, portanto, a forma, o modo para resolver problemas e 

buscar respostas para as necessidades e dúvidas” (MICHEL, 2009, p. 35). 

Complementando, Miranda (2008, p.1) afirma que “na escolha do método devemos ter 

sempre em conta os resultados que advirão da sua escolha e utilização, na medida em 

que estes nos aproximam ou afastam da realidade a estudar.”  

Apoiando-se na abordagem de conceitos que envolvem o comércio eletrônico e 

o comportamento do consumidor, o foco deste trabalho final de graduação é sobre a 

análise do comportamento dos consumidores do site adesivosdeparede.com, que por 

algum motivo desistiram da compra na etapa de finalização e pagamento do produto. 

Este capítulo, então, apresenta o método de pesquisa utilizado para o desenvolvimento 

deste trabalho, bem como a justificativa para o emprego do mesmo. Para começar, como 

em qualquer outra pesquisa científica, partiu-se obviamente de uma busca por acervos 

científicos, que é a finalidade da pesquisa bibliográfica. De acordo com Gil (2002), a 

pesquisa bibliográfica é feita em cima de um material já elaborado e fundamentado por 

outros. 

Entretanto, considerando-se a ênfase deste estudo, é relevante lembrar que, na 

etapa inicial da revisão teórica, foram diagnosticados poucos conteúdos científicos e 

publicações a respeito de sistemas e-commerce e acerca do comportamento de compra 

dos consumidores virtuais. Os conteúdos encontrados foram, quase sempre, restritos a 

curtas reportagens de revistas, em sites, com publicações voltadas a este assunto, e de 

portais de notícias on-line, o que limitou bastante a profundidade da reflexão teórica 

relativa aos sistemas de compra e comportamento virtual.  

  Diante disso, com a finalidade de analisar este e-consumer, optou-se por adotar 

uma pesquisa de caráter qualitativo e exploratório. A escolha pela pesquisa qualitativa 

se desenvolveu no sentido de obter maior conhecimento sobre os elementos 

significativos e representativos do objeto, como indivíduo, e sua compreensão nas 

relações sociais. Para Minayo (2001), a pesquisa qualitativa trabalha com um universo 

de motivações, significados, aspirações, valores, e, principalmente, a analogia da 

identidade entre o sujeito e o objeto. Quanto ao caráter exploratório, a opção se fez para 

levantar mais informações a respeito dos fatores que influenciam o consumidor na 
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última etapa do processo de compra. Vale ressaltar, que o consumo e as formas de 

consumo estão em constante transformação, bem como as manifestações de 

comportamento, de acordo com a época, posição econômica, social e cultural. Segundo 

Gil (2006, p. 43), “as pesquisas exploratórias têm como finalidade desenvolver, 

esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo em vista a formulação do problema”. 

Diante disso, o autor acrescenta que o objetivo destas pesquisas é para proporcionar 

maior visão e aproximação acerca do fato. 

Designou-se também como um estudo de caso do tipo exploratório, por tratar-se 

de um tema, como já foi dito, ainda muito recente, com raras publicações acadêmicas a 

respeito. Em suas palavras, Gil (2002, p. 41) afirma que “pode-se dizer que estas 

pesquisas têm como objetivo principal o aprimoramento de ideias ou a descoberta de 

intuições”. O estudo de caso parte do princípio de estudar as particularidades de um 

caso a respeito de um todo, conclui Durate (2005, p. 216), que este estudo “é um meio 

de organizar dados sociais preservando o caráter unitário do objeto social pesquisado”, 

ou seja, é uma abordagem com olhar social, que busca analisar o indivíduo e seu 

contexto, não podendo ser visto somente como aplicação de uma técnica, a fim de 

contabilizar números. 

A investigação de caráter exploratório justifica-se, então, porque, no caso do 

tema deste estudo, quase todas as informações encontradas pela revisão teórica 

restringiram-se a artigos muitos sucintos, superficiais, sem aprofundamento científico, 

quase sempre de caráter opinativo, até mesmo especulativo. Conforme comenta Gil 

(2002), a pesquisa de natureza exploratória tem como objetivo proporcionar maior 

familiaridade com o problema, com vista a torná-lo mais explícito. Pode envolver, 

ainda, levantamento bibliográfico e entrevistas com pessoas experientes no problema 

pesquisado. Assim, justifica-se, para conseguir cumprir os objetivos deste estudo, com 

ênfase no comércio eletrônico adesivosdeparede.com, a realização de um estudo de caso 

de natureza exploratória. 

Quanto à escolha do e-commerce da marca Adesivos de parede, para este estudo 

de caso, a preferência desta se deu, não apenas por conveniência, mas pela observação 

da autora, durante o período de estágio dentro da empresa, quando frente ao sistema de 

administração do e-commerce da marca Adesivos de parede, percebeu-se um número 

maior de não finalizações de compra do que a concretização das mesmas (anexo 1). 

Após a realização do levantamento bibliográfico, no segundo momento, a fim de 

complementar o estudo de caso, efetuou-se o contato junto às sócias da empresa 



44 

 

w3marias e criadoras da marca Adesivos de parede, Dariana do Canto e Camila Balbé, 

para compreender melhor e conseguir, com mais facilidade, informações sobre a 

atuação na rede da marca. Para isto, foi utilizada a técnica de entrevista, aplicada às 

sócias da w3marias Design, já que “uma das partes busca coletar dados e a outra se 

apresenta como fonte de informação” (GIL, 1995, p. 113). Optou-se, ainda, por se fazer 

um roteiro de entrevista semi-estruturada, pois segundo Gil (1995), o informante tem a 

possibilidade de discorrer sobre suas experiências, a partir do foco principal proposto 

pelo pesquisador, ao mesmo tempo em que permite respostas livres e espontâneas do 

informante, valorizando a atuação do entrevistador (apêndice 1).  

A partir das entrevistas e dos esclarecimentos em relação à história da w3marias 

e da criação dos Adesivos de parede, foi confirmada a veracidade das informações 

encontradas no clipping do site das mesmas. Já em outro momento, Balbé e Canto 

relataram, mais especificamente, sobre como surgiu o e-commerce 

adesivosdeparede.com e quais as ferramentas de comunicação utilizadas. Informações 

estas que também contribuíram para a construção do capítulo: A marca Adesivos de 

parede.  

Logo em seguida à autorização (anexo 2) de acesso ao conteúdo restrito do 

administrador extranet do e-commerce adesivosdeparede.com concedida pelas gestoras 

da empresa w3marias Design, à autora deste trabalho, utilizou-se a técnica de coleta de 

dados, que torna possível observar e analisar, com maior profundidade, as informações 

contidas em textos e outros documentos (MICHEL, 2009). Após, utilizou-se a 

quantificação na coleta de informações e no tratamento destas que, para Michel (2005, 

p.33), “são amplamente utilizadas quando a intenção é garantir a precisão dos 

resultados, evitando distorções de análise de interpretação e possibilitando, em 

consequência, uma margem de segurança quanto às inferências”. A técnica e a análise 

adotadas neste trabalho permitiram que fosse possível identificar o perfil dos 

consumidores que mais consomem, virtualmente, os produtos do site 

adesivosdeparede.com. Para definir a amostra do público que mais efetuou compras, 

estipulou-se, através da coleta das informações contidas no sistema administrador do 

site, um período para a análise quantitativa, que foi de seis meses (do início de outubro 

de 2010 a abril de 2011), pois eram mais de 1.374 registros de compra e não compra 

divididos em 69 páginas (anexo 3). 

As informações disponíveis acerca de cada consumidor no administrador do site 

eram: nome completo, e-mail, data de nascimento, RG, CPF, endereço, cidade, Estado, 
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CEP, telefone, informações sobre o pedido acerca da data da compra, número de 

produtos escolhidos, forma de pagamento (com número de tentativas), e, por fim, se 

finalizou ou desistiu do pagamento (anexo 4).  Pensou-se, então, a partir dos dados do 

sistema, ser relevante mensurar o perfil, qualitativamente, quanto ao sexo, idade e 

Estado daqueles consumidores que mais efetuaram compra (nos últimos 6 meses). 

Após o método quantitativo ser utilizado na etapa anterior, a análise partiu para a 

de caráter qualitativo, que segundo Michel (2009, p.36) “serve para que o pesquisador 

possa examinar, compreender e interpretar o objeto de estudo”, tendo como objetivo 

verificar e obter, dentre aqueles dados já extraídos de consumidores registrados no 

sistema do administrador do site adesivosdeparede.com, a amostra daqueles que não 

efetuaram compras por algum motivo a ser descoberto posteriormente. Para isto, foram 

selecionados aqueles que deixaram de concretizar as compras no mesmo período da 

análise quantitativa, os últimos seis meses. Este período foi escolhido levando-se em 

consideração a hipótese de que se fosse um período maior, o contato eletrônico da 

amostra poderia estar em desuso, ou apenas não lembrarem-se do motivo pelo qual 

deixaram de efetuar a compra. Decidiu-se, então, contatar todos esses possíveis 

consumidores que não chegaram a efetuar o pagamento, ou seja, não concretizaram a 

compra. Tratando-se do meio de contato utilizado (e-mail), foi difícil obter respostas, 

devido à desconfiança dos mesmos, pois, supõe-se que os consumidores imaginaram 

estarem recebendo mensagens decorrentes de invasões de spams, e-mail marketing ou 

newsletter, os quais lotam as caixas de e-mails.  

Observou-se, também, que, no período desta análise, houve um problema no site 

adesivosdeparede.com, com o sistema que autoriza a transação dos cartões de crédito. 

Foram identificados alguns consumidores com mais de uma tentativa de pagamento não 

aceita, tornando-se este o critério para exclusão destes consumidores da amostra. 

 O contato com a amostra foi estabelecido, via e-mail, por tratar-se de um 

comércio virtual com consumidores de todo o Brasil, não sendo viável um contato real 

com os mesmos. Dessa forma, foi elaborado um questionário aberto (apêndice 2), com 

apenas uma pergunta, à qual o remetente precisava apenas respondê-la e reencaminhar-

la. Segundo Gil (2006), as respostas das questões feitas em um questionário é o que 

ajuda a proporcionar dados para testar hipóteses ou esclarecer quaisquer problemas de 

pesquisa.  
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Diante disso, a pergunta do questionário enviada à amostra de consumidores 

indagava, para que estes respondessem o (os) motivo (s) da desistência de compra. 

Neste email enviado com a pergunta havia dados sobre o contato e detalhes sobre a não 

compra como data, número de produtos e forma de pagamento, de modo que viesse à 

tona a lembrança da não compra. O e-mail foi enviado, a partir do contato eletrônico 

pessoal da autora da pesquisa, em que se identificava e esclarecia sua intenção, para que 

no “assunto” do email já ficasse clara a intenção do mesmo, sendo também um apelo de 

colaboração para com a pesquisa. 

Por fim, a última abordagem utilizada foi a pesquisa de nível descritiva, a fim de 

atingir a proposta metodológica deste trabalho. Conforme esclarece Michel (2009, p. 

44), a pesquisa descritiva “está diretamente relacionada com a pesquisa qualitativa, na 

medida em que levanta, interpreta e discute fatos e situações”. Esta que tem como 

propósito registrar e analisar suas relações, conexões e interferências. Ocupa-se desta 

análise, também, para descrever a etapa em que é narrada a dinâmica de compra do site 

adesivosdeparede.com que representa como os seus e-consumers se comportam 

navegando no ambiente desta loja virtual. 
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6. ANÁLISE 

 

6.1 CONSUMIDORES DO SITE ADESIVOSDEPAREDE.COM QUE MAIS EFETUARAM 

COMPRA 

 

Após a autorização das criadoras da marca para ter-se o acesso ao sistema de 

administração do e-commerce adesivosdeparede.com, foi realizado o estudo e estipulado um 

período de seis meses para que fossem concluídas as análises. O período compreendeu a data 

de 1º de outubro de 2010 até o dia 30 de abril de 2011. 

Foram codificados os dados de 150 registros dos e-consumers do site 

adesivosdeparede.com, que a partir dos dados de compra de cada registro (anexo 4), foram 

divididos em 8 categorias: finalizaram a compra, não finalizaram, forma de pagamento, 

número de tentativas, número de produtos – que foram utilizados para a delimitação da 

amostra para posteriormente analisada quanto aos motivos de não compra – estado, idade e 

sexo.  

Destes 150 registros, 89 ou 59% deles finalizaram a compra e 61 ou 41% desistiram. 

 

 

Gráfico 1 – Registro de compras finalizadas ou não. 

Fonte: Gráfico elaborado pela autora com base nos dados coletados na pesquisa 

quantitativa. 

 

Dos 89 registros de e-consumers, que finalizaram as compras, duas das formas de 

pagamento se sobressaíram na análise dos registros, como opção para a finalização de 

compra: 45 pessoas optaram por pagar com seu cartão de crédito e 44 através do boleto 

bancário. Destas 89 pessoas, é importante ressaltar que 6 não conseguiram finalizar a compra 

pelo cartão de crédito e então optaram pelo boleto bancário para efetuá-la. 
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Quanto à definição sexo dos compradores o total de registros apontou que 79 ou 89% 

das compras foram finalizadas por mulheres e 10 ou 11% delas, por homens.  

 

 

Gráfico 2 – Sexo dos e-consumers que mais conosmem. 

Fonte: Gráfico elaborado pela autora com base nos dados coletados na pesquisa 

quantitativa. 

 

Quanto a definição da faixa etária daqueles que mais efetuam a compra até a ultima 

etapa do processo, quem mais destacou-se, correspondendo a 31 dos registros ou 35%, foi a 

de 30 à 35 anos e em segundo lugar com 19 dos registros ou 21% foi a de 25 à 30 anos. Os 

outros 39 registros ou 44% correspondem às outras 10 faixas categorizadas durante a análise. 

 

 

Gráfico 3  – Faixa etária dos e-consumers que mais consomem. 

Fonte: Gráfico elaborado pela autora com base nos dados coletados na pesquisa 

quantitativa. 

 

Em relação aos locais em que estes consumidores residem, dois dos estados brasileiros 

se destacaram nesta análise: São Paulo com 37 dos registros ou 42% e o Rio Grande do Sul 
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com 17 dos registros ou 19%. Os outros 35 registros ou 39% correspondem aos outros 25 

estados categorizados durante a análise. 

 

 

Gráfico 3  – Estado dos e-consumers que mais consomem. 

Fonte: Gráfico elaborado pela autora com base nos dados coletados na pesquisa 

quantitativa. 

 

Definiu-se então que o perfil dos consumidores virtuais que mais efetuaram compras 

no site adesivosdeparede.com, foram: quanto ao sexo, mulheres; quanto a faixa etária, 30 à 

35 anos; quanto ao estado, São Paulo. 

 

 

6.2 DINÂMICA DE COMPRA DO SITE ADESIVOSDEPAREDE.COM  

 

Os resultados desta pesquisa também foram tomados a partir de uma análise descritiva 

dos ambientes de venda e referente, também, a dinâmica do processo de venda on-line no site 

adesivosdeparede.com. 

Na primeira etapa o e-consumer deparou-se com a página Home do site, com a logo da 

marca no canto superior esquerdo, com o banner promocional, com os menus (home, 

catálogo, quem faz, mídia, revendas e contato), o guia de pesquisa e de produtos no canto 

central, esquerdo da página. Por fim, na parte central e a direita da página, alguns exemplos 

de produtos ofertados. Já no canto inferior estavam os itens: mapa do site, contatos e indique 

nossa loja, junto a logo da empresa W3marias design. 
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Figura 8 - Home 

www.adesivosdeparede.com/home 

 

  Na sequência presumiu-se que o e-consumer já na segunda etapa do processo, 

agiu clicando na opção Catálogo do menu, buscando algum produto que lhe despertasse 

o interesse, como ilustra a figura a seguir: 
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Figura 9 – Catálogo 

www.adesivosdeparede.com/loja 

 

Após ter navegado por entre os guias de produtos do Catálogo (barra central à 

esquerda), ele então na terceira etapa, ilustrada a baixo, fez a escolha do produto que 

desejava comprar. 

 

 

http://www.adesivosdeparede.com/loja


52 

 

 

 

Figura 10 – Escolha do produto 

Fonte: www.adesivosdeparede.com/loja 

 

  A seguir pôde-se compreender que o consumidor virtual escolheu a cor do 

produto que desejava adquirir e para passar para a quinta etapa, ele clica em comprar. 
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Figura 11 – Escolha da cor 

Fonte: www.adesivosdeparede.com  

 

 Posteriormente, na próxima página da dinâmica do processo ele informou o 

número de seu CEP, para que o frete fosse calculado. 
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Figura 12 – CEP 

Fonte: www.adesivosdeparede.com/loja 

 

As opções de frete apareceram e o e-consummer escolheu uma das quatro 

ofertadas, estas com diferentes preços e prazos de entrega. 
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Figura 13 – Escolha do frete 

Fonte: www.adesivosdeparede.com/loja 

 

Após passar para a oitava etapa o consumidor virtual então optou dentre as 

formas de pagamento oferecidas (boleto, depósito bancário e o PagSeguro, onde a partir 

de junho de 2011 as opções de pagamento por cartão de crédito) por aquela que lhe era 

conveniente. 
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Figura 14 – Escolha da forma de pagamento 

Fonte: www.adesivosdeparede.com/loja 

 

A seguir ele preencheu a primeira parte do cadastro para autenticação do 

usuário, digitando seu endereço de e-mail e senha.  
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Figura 15 – Cadastro parte 1 

Fonte: www.adesivosdeparede.com/loja 

 

Após ter clicado em cadastrar usuário ele parte para a segunda parte do cadastro, 

onde preencheu dados (considerados obrigatórios pelo sistema) como: pessoa física ou 

jurídica, nome, endereço, CEP, RG, CPF, telefones e data de nascimento.   
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Figura 16 – Cadastro parte 2 

Fonte: www.adesivosdeparede.com/loja 

 

O e-consumer após clicar em gravar seus dados, pôde passar para a décima etapa 

do processo. 
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Figura 17 – Confirmando dados 

Fonte: www.adesivosdeparede.com/loja 

 

Nesta etapa ele pôde então clicar em finalizar sua compra e receber o e-mail de 

confirmação de compra. 
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Figura 18 – E-mail de confirmação de cadastro 

Fonte: www.adesivosdeparede.com/loja 

 

 Ao passar para a próxima etapa, o consumidor virtual verificou que o site era 

seguro. 
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Figura 19 – Finalizando a compra 

Fonte: www.adesivosdeparede.com/loja 

 

          Para então obedecer ao comando „clique aqui‟, na décima segunda etapa do 

processo de compra virtual, que o boleto bancário apareceu para poder ser impresso e 

pago. 
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Figura 20 – Boleto para pagamento 

Fonte: www.adesivosdeparede.com/loja 

 

Concluiu-se que o e-consumer do site adesivosdeparede.com passa por 13 etapas 

durante dinâmica do processo de compra no e-commerce estudado, até finalizar sua 

compra, efetuando o pagamento.  
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6.3 MOTIVOS DE DESISTÊNCIA DE COMPRA.  

 

Quando codificado os dados do sistema e-commerce da marca Adesivos de parede, 

foi constatado que 31% (61 itens) dos 150 e-consumers registrados dentro do período da 

análise, não finalizaram suas compras, desistindo dela na etapa de finalização, de 

pagamento. 

 Aos desistentes selecionados, foi enviado um questionário via e-mail, contendo a 

seguinte mensagem (apêndice 3): Qual ou quais motivos levaram eles a desistirem da 

compra de um ou mais adesivos de parede no comércio 

eletrônico www.adesivosdeparede.com, em determinado período, cujo qual, iriam adquirir 

certa quantidade de itens do produto adesivo de parede, optando determinada forma de 

pagamento?  

É importante ressaltar que dos 61 registros, 7 deles foram descartados da seleção 

para o envio do questionário, devido a mais de uma tentativa de cada um destes e-

consumers em efetuar sua compra através do cartão de crédito, estas de transição não 

aceitas pelo sistema do mesmo.  

 Então apenas 54 questionários abertos foram enviados aos endereços eletrônicos 

dos e-consumers registrados, destes, somente 7 retornaram o e-mail com suas respostas, 

em percentual, apensa 11%  de respostas foram obtidas, dentro do período de uma semana 

– posterior a isto não houveram mais respostas –.Concluiu-se então, apresentado na tabela 

abaixo: 

 

Tabela 1 – Motivos para a desistência de compra na ultima etapa do processo: 

                              Motivos Vezes citadas 

Receio quanto ao tempo de entrega do produto; 1 vez 

Intangibilidade da Empresa; 2 vezes 

Problemas nas transações de cartões de crédito; 1 vez 

Forma de pagamento Boleto; 2 vezes 

Concorrência on-line e off-line, que oferta adesivos de parede, 

mais baratos; 

3 vezes 

Receio de como iria ficar o produto já aplicado 1 vez 

Receios em comprar pela Internet, pagando com cartão de crédito; 1 vez 

Fonte: Quadro elaborado pela autora com base nos dados coletados na pesquisa qualitativa. 
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 Pode-se notar pelos resultados apresentados que o motivo mais citado pelos e-

consumers do site adesivoseparede.com apontaram para a concorrência on-line e off-line, 

apresentarem adesivos de parede, mais baratos e por isto então terem desistido da compra 

na ultima etapa do processo. Outro motivo que foi considerado, a forma de pagamento por 

boleto, foi relatada junto ao mais citado na tabela, pela e-consumer Luiza Pivetta: 

 

“[...]foi pelo fato de eu não ter tido tempo de pagar o boleto, e não possuir 

cartão de crédito na época. Foi por este motivo, e após isto esqueci de 

voltar a comprar pelo site, comprei por loja física”. 

 

A validade do pagamento por boleto e a necessidade do e-consumer ter que dirigir-

se até um local para o pagamento, identificou-se como um dos fatores negativos a partir da 

análise das respostas dos consumidores virtuais do e-commerce estudado. 

Constatou-se também, que uma consumidora virtual que iria fazer uma segunda 

compra desistiu pois como relata a mesma, Ana Amaral: 

 

“[...]Depois da compra o que me incomodou foi a demora na entrega. 

Como não é uma empresa muito conhecida fiquei com medo de nunca 

receber meus adesivos. Tive que ligar duas vezes para Santa Maria. Fora 

isso, chegou tudo normal. Mas por esse pequeno incidente não compraria 

de novo”. 

 

Ela também relatou a possível Intangibilidade da empresa como o outro fator para a 

não compra. Um outro motivo, citado na tabela e identificado pela consumidora virtual 

Milena Denardini, esta, que relata ter desistido da compra pois 

“não tinha a exata noção de como o adesivo que havia escolhido na 

época iria ficar no ambiente da minha casa. Deveria ser algo bem sob 

medida para que ficasse como eu estava imaginando, embora a ideia 

do adesivo fosse maravilhosa”. 

           Tornou-se interessante observar os diferentes motivos de desistência de compra 

identificados pelos consumidores virtuais do e-commerce da marca Adesivos de parede, 

uma vez que diante dos resultados, o e-commerce poderá otimizar suas funcionalidades 

para gerar maiores finalizações de compras. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após a realização desta pesquisa, tornou-se possível observar que o público-alvo 

da marca Adesivos de parede, determinado pelas criadoras da marca, como: Mulheres 

de 20 à 40 anos e pertencentes as classes A e B, difere um pouco quanto  à faixa etária. 

Foi possível especificá-la como: Mulheres com idades entre 30 e 35 anos que 

representaram 35% da amostra. Quanto ao sexo, pudemos observar que a pesquisa 

reafirmou o público-alvo, sendo as mulheres quem mais efetuou compras no e-

commerce adesivosdeparede.com, representando cerca de 89% da amostra. Como os 

dados do sistema e-commerce pesquisado não ofertavam informações mais relevantes 

para a verificação da classe social de seus clientes, foi necessário o envio de um 

questionário, mas por não ser o objetivo desta pesquisa verificá-la, foi descartada. 

Compreendeu-se a relevância de outra informação: quais os locais de origem dos e-

consumers que mais efetuaram compras virtuais, sendo subdividida quanto aos estados. 

O estado de São Paulo representou 42% e o do Rio Grande do Sul 19%, sendo 

interessante constatar que quem representou o segundo estado com o maior número de 

compras, é o mesmo em que a empresa está situada e possuí o maior número de lojas 

revendedoras dos produtos Adesivos de parede (8 revendas). O fato destes 

consumidores regionais – que tinham acesso ao varejo físico – optarem pelo on-line 

pôde-se justificar, pois conforme diz Giglio (2005) na página 30 do referencial teórico, 

a praticidade e a rapidez são indicadas pelos consumidores como fatores para 

comprarem através da Internet. Constata-se então este um fator positivo, que a marca 

pode explorar, utilizando-se de técnicas e ferramentas do marketing digital para oferecer 

vantagens aos e-consumers gaúchos e conterrâneos.  

Quanto à dinâmica de compra do site adesivosdeparede.com foi possível 

perceber que seus e-consumers passaram por 13 etapas – ao optarem pela opção de 

pagamento por boleto bancário – até chegarem a ultima etapa, onde se finalizou a 

compra. Como já citado, o consumidor buscou comprar na Internet por tratar-se de um 

meio ágil e prático, mas as 13 etapas e um cadastro extenso dividido em 2 partes, foram 

considerados fatores relevantes para uma possível desistência de compra no site 

adesivosdeparede.com, pois foi possível perceber de acordo com o capítulo do 

referencial teórico, onde foi falado sobre as influências para a desistência de compra on-

line, que deve-se deter o consumidor a navegar por outras páginas e buscar novas 

alternativas e informações, assim podendo perdê-lo para um concorrente on-line onde a 
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dinâmica de compra seja mais ágil e simplificada. Para solucionar isto, presume-se que 

o investimento em um sistema e-commerce personalizado, deva otimizar as etapas para 

a finalização do cadastro, sendo este simplificado. Segundo Martins 2010, na página 31 

do referencial teórico, o varejista on-line deve atrair o consumidor para a decisão de 

permanecer na loja virtual e finalizar a aquisição. 

Através dessa pesquisa, constatou-se que 31% dos consumidores virtuais da 

amostra foram influenciados por um ou mais motivos, ocasionando a desistência de suas 

compras, motivos estes que foram identificados pelos e-conusmers do site 

adesivosdeparede.com, através de um questionário. A partir de sua análise tornou-se 

possível presumir que a marca Adesivos de parede deveria utilizar-se de ferramentas de 

acompanhamento de clientes, como cita Camargo (2011) na página 33, para que a 

pessoa responsável pela administração do sistema e-commerce saiba quando alguém 

desistiu da compra virtual, e rapidamente identifique o possível motivo da desistência, 

entrando em contato com o cliente e ofertando alguma bonificação, onde o objetivo 

torna-se transformar a desistência em uma compra efetuada.   

Presume-se também quando houver a reestruturação da dinâmica do processo de 

compra, através de um projeto personalizado, a opção de pagamento por depósito 

bancário deva ser enfatizada, pois pensa-se que este método seja rápido, porém a opção 

“boleto bancário”  foi identificada como negativa, uma vez que o cliente tem que 

deslocar-se fisicamente para paga-lo, e este que  possui vencimento de pagamento. É 

importante ressaltar que dos 7 respondentes 4 deles apontaram mais de um motivo para 

a desistência de compra. O layout do site também poderia ser direcionado ao público 

que mais consome os produtos Adesivos de parede. A empresa também poderia investir 

em marketing digital utilizando-se de ferramentas como o Google Adwords para 

“subirem de posição no ranking de buscas do Google”. Utilizar-se de ferramentas que 

transpareçam a segurança do site, demonstrar que o site da marca é real, – que a 

empresa realmente existe –  que a Adesivos de parede também faz projetos 

personalizados e em diferentes tamanhos – item que não esteve claro no site – e pensa-

se que para o consumidor virtual da marca ficar mais seguro acerca do produto que 

comprou, investir em um softwear que simule o adesivo colado, podendo encolher o 

tipo de superfície, a cor e os tamanhos, estes podem ser grandes diferenciais do e-

commerce estudado para com seus concorrentes e obtendo maiores finalizações de 

compra. Quanto ao pós-venda constatou-se ser de fundamental importância que a 

empresa o faça e sinalize ao e-consumer o prazo de entrega do produto. 
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Foi possível cruzar diferentes hipóteses ao decorrer deste estudo, cujo qual 

buscou compreender e contribuir pra os estudos do comportamento do consumidor 

virtual na web 2.0 através do caso da desistência de compra dos e-consumers do site 

adesivosdeparede.com.  
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9. APÊNDICE 1 – Entrevista criadoras da marca Adesivos de parede 

 

1) Fale sobre a empresa w3marias. 

Tínhamos um  programador, para  desenvolver os sites da agência digital, fomos a Porto 

Alegre fazer cursos web sobre web na alfamídia, depois decidimos abrir a empresa web 

final de 2006 atendemos em casa e em abril 2007 abrimos o escritório. O programador 

saiu da agência digital mesmo assim pegaram trabalhos mas  terceirizando programador. 

2) Qual situação fez os adesivos de parede tornarem-se uma idéia, um produto de 

vocês? 

Cami terminou pós grafite onde fez pesquisas para sua pós acerca de cartazes de rua 

STIKERS em papel (lambe-lambe)  após isto cami produziu e presenteou alguns amigos 

que gostaram mas descolava e ficava feio. Mais pesquisas foram feitas elas achoram 

adesivo vinilico frança, 3 meses depois de testes criamos em Junho 2007 surgiu idéia 

para criar a marca Adesivos de parede. 

3) Como surgiu a idéia da loja virtual? 

Em 2008 uma consultoria nos orientou a focar nos adesivos. 

Apareceram no patrola, muitos pedidos e-mails, a partir daí, fizeram e-commerce 

locaweb 2008 data patrola + 1 mês. 

As revendas surgiram a partir da demanda. 

4) A quanto tempo ela está online? Pense nesse tempo e relembre coisas que mudaram 

pra melhor e pior. 

Estrutura loja pronta locaweb  as 2 anteriores cobraram por cliques fotos maiores. Inicio 

2010 (baixa nas vendas) devido ao aumento da concorrência (jan 2008) 1 estrutura e-

commerce. Em 2009 entrou os cartões. Layout melhorou +/- 1 ano depois by prumus. 

5)Quem você considera seus concorrentes diretos e indiretos (lojas off e online)? 

Sites de adesivos, quadros papel de parede comunicação Visual (empresas). 

6) Durante os últimos 6 meses quais seriam os motivos em sua opinião, para que seus 

consumidores virtuais desistissem de efetuar a compra? 

Formas de pagamento, preço, muitos concorrentes. 

7) Quem fez o site layout e programação? 

Locaweb layout padrão depois prumus melhorou layout em 2009. 

8) O Servidor é? 

Sistema locaweb depois prumos 2009,implementou layout. 
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9) Você sabia que a frase „adesivos de parede‟ são digitadas 301.000 vezes por mês no 

buscador do Google? O que acha disto? 

Não, sabia .. é a prova que o produto se estabilizou e cresce no mercado medo modismo.  

10) Estão disponíveis no site 10 coleções + adesivos pra note 2 artistas convidados e 

outlet (catálogo 13 opções ). Vocês sempre foram criando novas coleções? Que itens 

motivaram a criar novas(pesquisa de mercado)? Alguma saiu por algum motivo?(não 

vendia, etc.) 

Sempre criando novas apartir de pesquisa concorrentes, coleções demanda clientes, 

pedidos email  e  nossos gostos pessoais. Saiu artistas convidados BUDAKHERHI 

11) Você sabe qual é o Público-alvo dos adesivos de parede hoje? Quem vocês acham 

que é? (idade, sexo, classe) 

Mulheres 20-40 (A e B); 

12) Já foi realizado algum estudo ou pesquisa ? 

Não, consultoria da objetiva jr.e  SEBRAE (gestão do negocio). 

13) Que formas de divulgação do site é feita? (online/offline) 

Nada nem Google adwords nem analyctics (mídia espontânea) . Promoções dava 

resultados 

Em maio 2009, Caderno casa e construção 2009 casa e Cia parou, pois não dava 

retorno. News e panfletos antigamente. 

14) Usam a ferramenta de newsletter? (freqüência, conteúdo) Os e-mails realmente 

recebem a news? 

 Atualmente não, mas utilizavam para divulgar promoções  

15)  Há algum investimento em comunicação? No site...(qual, quanto, freqüência). E 

anteriormente houve algum? (qual, quanto, freqüência) 

Site zero investimento em marketting e comunicação. 

16) Pós-venda é feito? Como? 

Não há. 
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APÊNDICE 2 – E-mail enviado para a amostra 

 

ASSUNTO: Meu Trabalho Final de Graduação estuda adesivosdeparede.com onde você 

está cadastrado, por favor apenas responda uma pergunta. 

E-MAIL: xxx@xxxx.com.br 

 

Olá Xxxxx, 

 Peço, por favor, a sua rápida atenção. 

Meu nome é Inaê Barbosa Ramos, sou acadêmica do curso de Publicidade e Propaganda 

no Centro Universitário Franciscano (UNIFRA), em Santa Maria –RS. 

Estou desenvolvendo meu Trabalho Final de Graduação, e fui autorizada pela empresa 

Adesivos de parede a fazer uma pesquisa com pessoas cadastradas que NÃO efetuaram 

compra.  

A intenção deste contato é verificar os possíveis motivos de sua desistência de compra 

no site http://www.adesivosdeparede.com 

Por favor, apenas responda a única pergunta abaixo:  

Qual ou quais motivos levaram você a desistir da compra de um adesivo de parede no 

comércio eletrônico www.adesivosdeparede.com, nos dias 14 e 24 de maio de 2011, 

onde você iria adquirir 2 itens do produto adesivo de parede, optando por pagar através 

do PagSeguro? 
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APÊNDICE 3 –  Respostas dos e-consumers que não efetuaram compra 

 

Ana Amaral - 14 jun. 2011 

 

Bom, eu comprei no site porque achei que eram os adesivos mais originais que havia 

encontrado, até aquele momento. Depois da compra o que me incomodou foi a demora 

na entrega. Como não é uma empresa muito conhecida fiquei com medo de nunca 

receber meus adesivos. Tive que ligar duas vezes para Santa Maria. Fora isso, chegou 

tudo normal. Mas por esse pequeno incidente não compraria de novo. Espero ter 

ajudado 

 

Luiza Pivetta - 14 jun. 2011 

 

Oi Inaê, 

o motivo pelo qual não paguei, não foi relacionado com produto ou coisa assim, foi pelo 

fato de eu não ter tido tempo de pagar o boleto, e não possuir cartão de crédito na época. 

Foi por este motivo, e após isto esqueci de voltar a comprar pelo site, comprei por loja 

física. 

Bom trabalho pra ti. 

 

Milene Denardini - 14 jun. 2011 

Olá Inaê...Olha, acredito que desisti dessa compra pois não tinha a exata noção de como 

o adesivo que havia escolhido na época iria ficar no ambiente da minha casa. Deveria 

ser algo bem sob medida para que ficasse como eu estava imaginando, embora a ideia 

do adesivo fosse maravilhosa. 

Acho que, basicamente, foi isso o que ocorreu. 

Espero ter contribuído com sua pesquisa.Abraços 

 

Cris Flores- 14 jun. 2011 

 

Oi Inaê!  
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É um prazer colaborar com seu trabalho final. O motivo foi mudança de prioridade. 

Estava pensando em colocar uma frase numa parede do meu quarto, pois adoro poesias 

e acabei colocando um jogo de espelhos, mas assim que tiver uma grana disponível 

comprarei uma frase para colocar em outra parede. 

Boa sorte! 

 

Tammy Oliveira- 15 de jun. 2011 

 

Simplismente porque encontrei um site com adesivos que me interessavam mais e com 

menos custo. Ok? 

  

Flavia Magalhães - 15 de jun. 2011  

 

Depois de fechar o pedido, eu tive um prazo para pagar, mas durante esse tempo pensei 

melhor e decidi que não queria gastar aquele valor no momento e deixei para depois, 

porque precisava economizar. 

Espero ter podido ajudar. 

Abraços.  

 

Martha Monteiro - 16 de jun 2011 

 

Bom dia, Inae, 

Gostaria de colaborar com sua pesquisa - mas, com toda sinceridade, não me lembro de 

ter desistido de qualquer compra.  

Penso que pode ter havido algum problema - do tipo: internet cair durante a compra ou 

tentar mudar a forma de pagamento (evito comprar pela internet com cartão de crédito). 

Tenho quase certeza de ter efetuado a compra - já coloquei todos os adesivos que tinha 

imaginado - e gostei de todos os resultados! Os adesivos são lindos e de boa qualidade. 

Boa sorte no seu trabalho de graduação. 

Atenciosamente, 

Martha Monteiro 
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ANEXO 1 

 

MOTIVAÇÃO PARA O ESTUDO DESTE TRABALHO 
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ANEXO 2 

 

TERMO DE COMPROMISSO  
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ANEXO 3 

 

RESUMO DA CONSULTA 
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ANEXO 4 

 

DADOS DO SISTEMA DE ASMINISTRAÇÃO 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


