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RESUMO 

 

A Internet é um dos meios que cresceu de forma mais acelerada na história das mídias, 
não apenas no mercado Brasileiro, mas em todo o contexto mundial. Por ter uma 
tecnologia de informação que possibilita disponibilizar, amplamente, a informação de 
maneira rápida, fácil e instantânea, a sinergia potencial é grande. Isso possibilitou o 
surgimento de vários sites especializados em comercializar produtos on-line, assim 
oferecendo ao mercado publicitário uma gama de oportunidades no relacionamento com 
clientes e consumidores, muitas delas ainda não exploradas. 
Esse estudo busca apresentar uma visão abrangente sobre a utilização e as perspectivas 
da Internet como ferramenta de compra no Brasil. Fornece dados comparativos entre 
comércio on-line e comércio eletrônico, além de descrever o perfil dos consumidores na 
utilização da Internet para efetivação de compras, como objetivo busca compreender o 
porquê muitas pessoas ainda não utilizam a internet como ferramenta de compra. 
Palavras-chave: Internet, Comunicação, Comércio Eletrônico, Comércio 
Tradicional, Consumidores.  
 

ABSTRACT 

 

The internet is one of the ways that grew very fast in the media’s history, not only in the 
Brazilian market, but on a world-wide context. To be an information technology that is 
possible to arrange, in large-scale, the information on a very fast, easy and instantaneous 
way, the synergy’s potential is huge. This made possible the appearance of a lot of 
specialized web sites in commercializing on-line products, thus offering to the publicity 
market a lot of chances in the relationship with the customers and consumers, many of 
them still not explored. 
This research looks to present a general view about the utilization and the perspectives 
of internet like a shopping tool in Brazil. It provides comparatives data between on-line 
business and electronic business, beyond to describe the consumers’ profile on internet 
utilization to make the purchase, as objective to search the reason why a lot of people 
still not using the internet like a shopping tool. 
Keywords: Internet, Communication, Electronic Business, Traditional Business, 
Consumers. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A internet cada vez mais é considerada um rápido e poderoso meio de 

comunicação, utilizado pelo mundo inteiro. A transição que vivenciamos da sociedade 

industrial para a sociedade de informação estabeleceu uma série de novos paradigmas 

em todas as esferas da atividade humana. 

Impulsionado pelo aumento das vendas de computadores e pela popularização 

do acesso à internet, o comércio eletrônico brasileiro vem crescendo em ritmo 

acelerado. A sofisticação dessas tecnologias, que rompem limites de tempo e distância, 

diz respeito também aos motivos que fizeram com que esse serviço surgisse:  

a falta de tempo, a comodidade de escolher os produtos dentro da sua casa, não ter que 

seguir um horário fixo, a opção de olhar as vitrines virtuais a qualquer horário, já que 

são disponibilizadas em tempo integral. 

Hoje em dia, a credibilidade e a confiança que as empresas passam para seus 

consumidores são um fator importantíssimo para a decisão de onde comprar, esta 

predominancia nos resultados é considerado elemento chave tanto em lojas físicas, 

como em lojas virtuais.  A internet tem se revelado uma excelente ferramenta para 

compra. Inúmeras pessoas vêm adotando a nova forma de consumo e fazem compras 

com tanta freqüência ou mais do que em lojas convencionais.  As vendas on-line vêem 

crescendo de forma acentuada, entretanto, muitas pessoas ainda hesitam utilizar este 

novo modelo comercial. Nesse contexto, o tema que o presente trabalho busca abordar, 

refere-se à investigação dos possíveis motivos causadores da insegurança do 

consumidor no processo de compra via internet. 

Conforme encontrado na Cartilha das Novas Tecnologias – Procon PBH1, o 

Brasil é o líder de negócios de pessoas físicas na internet, com 80% de participação no 

mercado da América Latina, de acordo com pesquisa da Boston Consulting Group. O 

baixo custo dos computadores pessoais e a popularização da internet aliada à 

globalização da economia, são componentes propulsores desta nova forma de comércio. 

No Brasil, o uso do comércio eletrônico cresce numa escala de 1500% ao ano. 

Entretanto quem compra via internet é a elite, a minoria, cerca de 4 milhões de 

brasileiros que gastam em média R$ 300.00 a cada compra virtual. Podem ser fatores 

                                                 
1 In: http://consumidorbrasil.com.br/consumidorbrasil/textos/dicasconsumo/comprasinternet..htm. 
Consultado em 14 de agosto de 2007. 



relevantes para esses dados, a insegurança, a falta de hábito, e até mesmo o pequeno 

índice de pessoas com acesso a internet.  

A partir da premissa de que existe uma porcentagem relevante de pessoas que 

ainda não utilizam o comércio on-line, é pertinente questionar sobre os principais 

motivos pelos quais não se utiliza o processo de compras via internet. Nesse sentido, a 

pesquisa aqui apresentada se focaliza nos universitários santa-marienses, por 

representarem uma parcela significante em relação à utilização da internet, em função 

de seu comportamento. Os jovens já nasceram na “era da internet” e tem mais 

acessibilidade, pois mesmo não tendo acesso à rede em casa, existe a possibilidade de 

‘’navegar’’ nas próprias instituições. Segundo estudo do Ibope Mídia2, aponta que 82% 

dos jovens na faixa etária de 17 anos têm acesso à internet em casa. Outro fator 

relevante para a escolha do público é devido ao seu poder de compra, muitos possuem 

cartões de crédito, cheque, poupança e apesar de alguns dependerem dos pais para 

fazerem suas compras, têm a liberdade de gastarem sua ‘’mesada’’ no que escolhem.  

Para compreender melhor sobre o tema abordado – o consumidor e o comercio on-

line, serão abordados nos próximos capítulos, os assuntos: internet, as características do 

comércio virtual e o comércio tradicional, suas vantagens e desvantagens, a revolução 

digital, o crescimento das vendas on-line, e o perfil do consumidor internauta.  

 Segundo TUBAN (1999), um mundo que começou tímido, de vanguarda e hoje 

consiste uma civilização on-line, enfrentou um desafio estimulante: lidar com fronteiras 

móveis, em contínua expansão. A tecnologia que conecta a todos em um fluxo de 

informações e relacionamentos pessoais é mutante. São avanços que estão na raiz de 

transformações, que mudam radicalmente o modo como se organiza a sociedade – a 

casa, o trabalho, os relacionamentos, a educação, o divertimento... 

 Essa é uma revolução tecnológica que vai além das grandes corporações e dos 

cientistas em seus laboratórios. Está também sendo tocada pelos comuns que usam a 

internet para se comunicar uns com os outros ou para experimentar outras realidades. 

A internet tem se revelado uma excelente ferramenta para compras. Ela permite 

que o consumidor compare preços, pesquise funcionalidades dos produtos e adquira o 

que melhor lhe convém confortavelmente, sem sair de casa e sem precisar adaptar-se 

aos horários das lojas convencionais, e ainda funciona como uma enorme vitrine 

mundial para produtos e serviços.  

                                                 
2 In: http://www.wbibrasil.com.br/boletim.php?id_boletim=279. Consultado em 17 de abril de 2008. 



Além disso tudo, a rede mundial funciona como uma enorme vitrine, 
possibilitando que os produtos anunciados em qualquer canto do Brasil 
sejam visualizados em tempo real do outro lado do país, o que seria 
impossível no ambiente “não virtual”.  (Câmara Brasileira de Comércio 
Eletrônico3).    
 
 

Elementos como a facilidade de efetuar a transação, assim como a concessão de 

benefícios de preços (descontos, promoções), são importantes instrumentos para a 

decisão na hora da compra, seja em compras pela Internet ou em lojas convencionais. 

Com o avanço tecnológico e das ferramentas de proteção, a insegurança vem sendo 

superada com o passar dos anos. Porém muitas pessoas ainda temem o novo modelo 

comercial. 

Nesse sentido o estudo sobre o consumidor no processo de compra via internet, é 

de total relevância para acadêmicos e profissionais de publicidade, propaganda e 

marketing, pois existem poucas pesquisas específicas nessa área.  Abrange também os 

mais variados assuntos de interesse para o comunicador, tais como, vendas, marketing, 

varejo, tendências, crescimento do mercado de trabalho, bem como o perfil do 

consumidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 In: www.camara-e.net. Consultado em 21 de outubro de 2007. 



2. A INTERNET 

 

Conforme asseguram os autores Ribeiro & Kakuta (2007), em 1946, surgia o 

primeiro computador no mundo, uma máquina de 27 toneladas criada pelo exército 

americano para realizar cálculos complexos. Desde então, o mundo não foi mais o 

mesmo. Iniciava-se ali a maior de todas as revoluções que a humanidade já 

experimentou ate agora, a Revolução Digital. Os autores ainda alegam que o 

lançamento do primeiro PC (Personal Computer) pela Apple em 1977, a criação da 

internet em 1969 e sua posterior massificação comercial em meados dos anos 90 são 

momentos-chave nessa revolução. A nossa história com computadores pessoais é 

relativamente nova em termos de anos, mas extremamente longínqua quanto à 

capacidade dos equipamentos. 

Um mundo digital foi sendo construído rapidamente nas últimas décadas, com 

uma velocidade crescente, exponencial. É difícil imaginar a vida sem os computadores e 

a internet, seja nas atividades profissionais, seja na vida pessoal ou no universo das 

relações comerciais, educacionais, cientificas e tecnológicas em que somos envolvidos 

em nosso dia-a-dia. 

Desde o surgimento do computador, a internet é a tecnologia que anuncia mais 

mudanças nos negócios (VASSOS, 1997). Por meio da internet, tudo se move mais 

próximo e simultaneamente, resultando em tempo de resposta, distâncias e custos 

próximos a zero, e o seu valor é justamente a sua capacidade de proporcionar acesso 

imediato à informação (SHAPIRO e VARIAN, 1999). 

A Internet tem revolucionado o mundo dos computadores e das comunicações 

como nenhuma invenção foi capaz de fazer antes. A invenção do telégrafo, telefone, 

rádio e computador prepararam o terreno para esta nunca antes havida integração de 

capacidades. A Internet é, de uma vez e ao mesmo tempo, um mecanismo de 

disseminação da informação e divulgação mundial e um meio para colaboração e 

interação entre indivíduos e seus computadores, independentemente de suas 

localizações geográficas.  

 Segundo o autor LEINIR (1995), a história do desenvolvimento e evolução da 

internet, envolve quatro aspectos distintos: 

• a evolução tecnológica, que continua a expandir os horizontes da infra-estrutura 

em várias dimensões como escala, desempenho e funcionalidade de mais alto nível; 



• os aspectos operacionais e gerenciais de uma infra-estrutura operacional 

complexa e global; 

• o aspecto social, que resultou numa larga comunidade de internautas trabalhando 

juntos para criar e evoluir com a tecnologia; 

• e o aspecto de comercialização, que resulta numa transição extremamente 

efetiva da pesquisa numa infra-estrutura de informação disponível e utilizável.  

  O autor ainda alega que a Internet hoje é uma larga infra-estrutura de 

informação, o protótipo inicial do que é frequentemente chamado a Infra-Estrutura 

Global ou Galáxica da Informação. A história da Internet é complexa e envolve muitos 

aspectos - tecnológicos, organizacionais, comunitários e sua influência atinge não 

somente os campos técnicos das comunicações via computadores mas toda a sociedade, 

na medida em que usamos cada vez mais ferramentas on-line para fazer comércio 

eletrônico, adquirir informação e operar em comunidade.  

A ARPANET é uma rede4 de longa distância criada em 1969, com o objetivo de 

fazer trocas de pacotes de dados. Logo cresceu e se tornou a Internet. A Internet foi 

baseada na idéia de que haveria múltiplas redes independentes de desenho arbitrário, 

começando com a ARPANET. A Internet como conhecemos hoje incorpora uma idéia-

chave: rede de arquitetura aberta. Nesta abordagem, a opção pela tecnologia de qualquer 

rede individual não é ditada por nenhuma arquitetura de rede particular e sim escolhida 

livremente pelo provedor. Numa rede de arquitetura aberta, as individuais podem ser 

separadamente desenhadas e desenvolvidas e cada uma pode ter sua interface própria 

que pode ser oferecida a usuários e outros provedores. Cada uma pode ser desenhada de 

acordo com o ambiente e os requerimentos dos seus usuários. Não há restrições em 

relação aos tipos de redes que podem ser incluídas numa área geográfica, apesar de 

algumas considerações pragmáticas ditarem o que é razoável oferecer.  

  LEINIR (1995) afirma que a internet representa tanto uma coleção de 

comunidades como uma coleção de tecnologias, e seu sucesso é largamente atribuído à 

satisfação das necessidades básicas da comunidade e à utilização efetiva do grupo na 

expansão da sua infra-estrutura. 

                                                 

4 Rede - Uma rede é constituída por um grupo de computadores interligados entre si. O formato mais 
comum de rede é o LAN ( Rede de Área Local ) utilizada dentro das empresas. Existem ainda as WAN 
(Redes de Área Alargada) utilizadas interligando pontos em locais geograficamente distantes.  

 



  A transição que estamos vivenciando, da sociedade industrial para a sociedade 

de informação, estabeleceu uma série de novos paradigmas em todas as esferas da 

atividade humana, impactando profundamente a economia, a política, a cultura, os 

costumes, o processo produtivo e as relações de trabalho. 

Na condição de profissionais de marketing, a faceta que mais se destaca é a 

avassaladora mudança gerada no ambiente organizacional, seja por meio da 

consolidação de produtos, serviços ou de sistemas de informação. A internet afeta 

diretamente as empresas e os tomadores de decisão, que são obrigados a lidar com 

cenários cada vez mais efêmeros e, diante deles, serem mais organizados, competentes e 

ágeis. 

Apesar de crescentemente desafiador, esse panorama não é apenas pautado por 

uma acirrada competitividade entre as organizações. A conectividade, a integração e a 

simultaneidade próprias da Sociedade da Informação descortinaram toda uma gama de 

possibilidades para quem enxergou a oportunidade de promover a inclusão da 

população de menor renda no universo do consumo por meio das tecnologias de 

informação. (LEINIR, 1995). 

 A sofisticação dessas tecnologias, que rompem limites de tempo e distância, 

transpondo barreiras sociais, culturais e políticas, promove verdadeira democratização 

do acesso à informação, numa era em que o saber equivale à moeda corrente mais 

valiosa. 

 

2.1. REVOLUÇÃO DIGITAL 
 
 Não há como negar ou fechar os olhos para a realidade de que vivenciamos, num 

mundo digital no qual as informações, o conhecimento, as transações comerciais e 

mesmo os relacionamentos pessoais estão cada vez mais ligados e interligados num 

universo de bits, a tendência é que essa intersecção do mundo off-line com o mundo on-

line seja cada vez maior.  Nos últimos anos, a internet é a Tecnologia da Informação que 

mais tem se sobressaído, pelo seu impacto na condução de negócios e como um novo e 

rentável canal para o desenvolvimento de relações de trocas (KALAKOTA e 

WHINSTON, 1997). De fato, a internet viabiliza o chamado ambiente digital, que 

permite a realização eletrônica de negócios, como o comércio eletrônico (ALBERTIN, 

1999, p.1), ambiente este que vem modificando a operação de comprar e vender 

produtos. 



Ribeiro & Kakuta (2007), dentro desse tema mencionam o livro Revolutionary 

Wealth, Avin Toffler onde o autor fala sobre o alargamento de uso do mundo digital na 

expansão da economia quando diz ‘’a nossa foi a primeira geração que aprendeu a gerar 

riqueza fora da superfície da Terra...’’os satélites são apenas os primeiros passos dessa 

conquista’’. Pág 131. 

Mesmo quem acha que não está ligado ao mundo digital, está, seja pela 

necessidade direta e inevitável de usar sistemas e interfaces digitais para seus processos 

de produção, compra e venda de produtos e serviços, contatos pessoais e informações, 

seja pela necessidade que seus clientes terão de uso desses sistemas. Além disso, é 

preciso considerar que a revolução digital provocou mudanças profundas no modo 

como as pessoas se relacionam com outras pessoas, com as empresas, seus produtos e 

suas marcas. O conjunto de expectativas que um consumidor tem hoje é bastante 

diverso de um comprador da era analógica. Hoje, por exemplo, tempo de resposta é um 

fator muito valorizado pelo consumista acostumado à conexão banda larga e internet de 

alta velocidade. As empresas precisam ser mais rápidas em atender e processar as 

demandas desse consumidor.  

Tudo está mudando rapidamente. As comunidades criadas pela internet geram 

um novo tipo de comportamento, novos padrões éticos, novas formas das pessoas verem 

e avaliarem o mundo. Se a sua empresa não atender bem seus clientes, não demorará 

muito para ser criada uma (quem sabe várias) comunidade on-line, de usuários 

insatisfeitos, originando uma onda negativa. 

Empresas do mundo real já estão adquirindo espaços virtuais para ‘’construir’’ 

seus pontos de venda. Bancos, hotéis, operadoras de celulares, etc. já perceberam a 

força que esse novo tipo de comunidade virtual terá em breve em todo o mundo. Essa 

inovadora plataforma de relacionamento ativa um moderno fenômeno comportamental, 

no qual as pessoas têm a sua disposição todos os mecanismos para a realização de todos 

os seus desejos. Isso, seguramente irá afetar a forma como se relacionarão no mundo 

real, com outras pessoas, com instituições, empresas e suas marcas. Dessa forma, pode-

se afirmar que a revolução digital infere, interfere e mudam as regras do 

comportamento, do consumo e relacionamento das pessoas ‘’o mundo digital’’. E essa é 

uma tendência sem retorno: o envolvimento com o universo digital será cada vez mais 

integral e obrigatório. 



Segundo Ribeiro & Kakuta (2007), o impacto da Revolução Digital sobre o 

mundo dos negócios é incontestável e se verifica sobre dois eixos: o eixo das inovações 

tecnológicas e o eixo das mudanças comportamentais.  

 Para muitas pessoas hoje em dia, é difícil se imaginar sem computador, internet, 

telefone, celular, cartão de crédito, câmera fotográfica digital e outras facilidades que 

dependem da forma vital de sistemas digitais. É complicado também de se imaginar 

sem sites de buscas, internet banking, e-mail, chats de bate-papo, tocadores de mp3 e 

outras maravilhas criadas por essa revolução.  

 Os autores ainda afirmam que presentemente, estamos ligados a uma infinidade 

de facilitadores, seja no pagamento de uma simples compra no mercado da esquina, no 

qual utilizamos cartão de débito, seja na emissão de bilhetes aéreos, ou mesmo na 

utilização de um elevador automático digital que avisa com voz sintetizada ao chegar no 

andar desejado. Para onde quer que voltemos nosso olhar, temos sistemas digitais 

organizando, acelerando, facilitando a vida do homem do século XXI. Essas inovações 

provocam novas tecnologias num espiral que parece não ter fim.  

 O acesso à tecnologia muda o comportamento das pessoas. Novos valores vão 

sendo construídos, novas percepções vão sendo cristalizadas e novas atitudes acabam 

sendo incorporadas ao nosso dia-a-dia. Atualmente por exemplo, ampliaram-se muito as 

possibilidades de relacionamentos e de crescimento de networks. Um jovem nos dias de 

hoje, se relaciona com um número de pessoas muito maior do que os adolescentes dos 

anos 50, multiplica-se o número de contatos que uma pessoa pode fazer ao longo de sua 

vida. Não é incomum se ter amigos em outros países, sem jamais tê-los visto 

pessoalmente. Namoros e casamentos também são realizados dessa forma. Negócios, 

igualmente. Há quem trabalhe para uma determinada empresa sem nunca ter pisado em 

sua sede física. O contato pessoa, presencial, vem sendo substituído pelo contato virtual. 

Isso implica novos paradigmas, novas necessidades, novas formas de avaliação e 

resposta por parte dos consumidores em relação aos apelos de compra, ao marketing e à 

postura comercial das empresas. 

 Nesse contexto, as empresas, as instituições, os governos e tudo mais precisam 

se adaptar a essa nova realidade, a esses novos contornos de comportamento de suas 

clientelas, habilitando-se a se relacionar com essas pessoas impactadas pelo mundo 

digital. Isso exige mudanças de processos, de atitudes e de disponibilidade por parte 

dessas corporações. Haverá um contribuinte que deseje aproveitar o feriado para pagar 

seus impostos pela internet ou um contingente considerável de pessoas que desejem 



fazer um mestrado sem precisar ir à universidade ou ainda, um grupo de consumidores 

interessados num modelo customizado de determinado produto ofertado por essa ou 

aquela empresa. (Ribeiro & Kakuta, 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. COMÉRCIO ELETRÔNICO X COMÉRCIO TRADICIONAL5: 

 

Atualmente, com o advento da evolução tecnológica, as definições e as praticas 

que envolvem o termo comércio devem ser repensadas. Estamos lidando com duas 

formas distintas: comércio tradicional ou físico, e o comercio eletrônico (digital/on-

line). De acordo com TURBAN (1999) Comércio Eletrônico é um novo conceito que 

descreve o processo de compra e venda ou troca de produtos, serviços e informação via 

rede de computadores incluindo a Internet.  

 
O comércio eletrônico é a realização de toda a cadeia de valor dos 
processos de negócio em um ambiente eletrônico, por meio da aplicação 
intensa das tecnologias de comunicação e de informação, atendendo aos 
objetivos do negócio (ALBERTIN, 1999, p.15). 
 

Para despertar o interesse do consumidor, os sites de comercio eletrônico 

utilizam, muitas vezes, apelos racionais na comunicação de suas lojas virtuais, desde a 

maior conveniência de compra (loja aberta 24 horas por dia), a disponibilidade de 

estoques com maior variedade de produtos ou preços mais reduzidos que os oferecidos 

pelas lojas físicas e ainda a facilidade de navegação, através de layout´s bem 

estruturados que possuem grande interatividade com os consumidores. 

Porém, no cenário eletrônico, as práticas comerciais progridem por intermédio 

de equipamentos de comunicação (por exemplo: telefone, rádio, televisão, rede de 

computadores) sendo que, para a concretização do ato de comércio, as partes não 

precisam estar no mesmo local físico e horário, isto é, toda a negociação é feita através 

do meio eletrônico escolhido e à disposição dos interessados, em diversos locais e 

horários. Geralmente, a entrega é feita através de transportadoras e correios, o que leva 

o consumidor a ter que esperar algum tempo para receber o produto em casa.  Com a 

internet, comprar e vender são operações que não necessitam de presença física. E o fato de 

comprar e vender remotamente em qualquer hora e lugar altera produtos, processos e 

relações entre clientes, empresas, fornecedores e intermediários (TURBAN, 1999). 

Já o comércio tradicional se desenvolve em ambiente físico, no estabelecimento 

comercial, onde ocorre o contato do comprador com o produto e vendedor, onde 

também se destaca a proximidade física do consumidor com a apresentação detalhada 

das caracteristicas dos produtos, ou seja, manter a mercadoria em estoque e acessível ao 

cliente sendo possível avaliar e comparar mercadorias, discutir, negociar preços, formas 

                                                 
5 In: Baseado na Revista webdesign, texto René de Paula Jr. 2004 ano 1, º4 



e prazos de pagamento, bem como, levar o produto para casa na mesma hora em que for 

efetuada a compra.  

Fazer compras em lojas tradicionais também permite a compra imediata, passear 

e olhar vitrines, circular entre pessoas. Nessas situações é importante dirigir-se ao 

vendedor quando se tem a intenção obter informações sobre tal produto, mesmo não 

comprando, tem-se contato direto com ele, e se sai bem informado sobre o mesmo, com 

condições de fazer uma decisão mais acertada numa compra futura. O vendedor, mesmo 

sem efetuar a venda, cumpre seu papel ao aumentar o potencial de compra e também ao 

criar vinculo positivo entre o cliente e a loja. 

Nos site de compras online. Há uma inversão de papéis, pois quem tem que 

procurar o consumidor na maioria das vezes é o próprio site, quem vai medir o vendedor 

de alto a baixo é o consumidor. Essa inversão tem implicações sérias. A rede funciona 

como uma enorme vitrine, possibilitando que os produtos anunciados em qualquer canto 

do Brasil sejam visualizados em tempo real do outro lado do país, o que seria 

impossível no ambiente ‘’não virtual’’.  Neste caso, a aparência também conta.  

A forma como as lojas virtuais se apresentam para os usuários são fatores 

determinantes para a conquista do consumidor, já que o ponto de venda da loja é a 

própria página da internet. Muitas vezes o layout da página pode ser um fator 

determinante para que o usuário adquira confiança e decida comprar na mesma. Para 

que isso ocorra, na página é importante conter informações sobre os produtos 

oferecidos, as formas de pagamento, fotos dos produtos, transportadoras responsáveis 

pela entrega e principalmente alguma forma que possibilite o cliente ter contato com o 

fornecedor.  

Adicionalmente, o uso da comunicação para enfatizar a promessa de gratificação 

imediata ao adquirir certo produto pode  ser  um fator que faz com que os consumidores 

não optem pela compra eletrônica. 

A internet tem se revelado uma excelente ferramenta para compra, muitas 

pessoas vêm adotando a nova forma de consumo e fazem compras com tanta freqüência 

ou mais do que em lojas convencionais.   

Entre os vários fatores pelos quais muitos consumidores hesitam na hora da 

compra pela internet, pode-se citar: medo de fraudes de todo o tipo, por ter que passar 

dados pessoais, medo de não receber o produto em casa, assim como efetuar pagamento 

muitas vezes através do próprio cartão de crédito.  

 



3.1.  CRESCIMENTO DAS VENDAS ON-LINE6. 

 

Impulsionado pelo aumento das vendas de computadores e pela popularização 

do acesso à internet, o comércio eletrônico brasileiro vem crescendo em ritmo 

acelerado. No primeiro semestre, as lojas virtuais registraram um crescimento de 49% 

em seu faturamento, desempenho oito vezes melhor que o registrado pelo varejo 

tradicional. 

A previsão é que o lucro seja de R$ 6,4 bilhões para este ano, caso se concretize, 

o crescimento irá superar a casa dos 45% no ano. De acordo com analistas do setor, esse 

ritmo de expansão deve continuar por pelo menos três anos, o que elevará o faturamento 

do comércio eletrônico para algo entre R$ 14 bilhões e R$ 17 bilhões em 2010.  
 

"O comércio eletrônico no Brasil deixou de ser um negócio experimental 
para ser um grande negócio para as empresas", afirma Pedro Guasti, 
diretor-geral da e-bit, que pesquisa as tendências do setor7. 

 
 

Existem hoje no Brasil cerca de 32 milhões de internautas. Desses, 13% têm 

acesso à conexão por banda larga. Até o final do ano, a expectativa é de que sejam 33,9 

milhões de potenciais consumidores virtuais, com a fatia da banda larga crescendo para 

algo em torno de 18%. 

As compras pela internet de CDS, DVDs, livros e outros bens de consumo, 

somadas à aquisição de automóveis e serviços ligados ao turismo somaram R$ 4,4 

bilhões no primeiro trimestre de 2007. O resultado significa um crescimento de 57% no 

primeiro trimestre, em relação ao mesmo período do ano passado (de R$ 2,8 bilhões). 

 Os dados fazem parte do Índice de Varejo On Line, estudo divulgado hoje pela 

E-Consulting e pela Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico (camara-e.net). 

Analiza-se que transações online é um caminho sem retorno e de grande 

potencial econômico. Sendo assim, acredita-se que o aumento crescente de 

consumidores online no Brasil está apenas no ínicio.   

Essa explosão de consumo mexeu com o mundo virtual. As lojas online, que 

nasceram como perfil mais elitista, estão fazendo reformas importantes nos seus 

modelos de negócio, que vão desde a oferta de produtos para todos os bolsos até mais 

opções de pagamento e financiamentos. Amparado por instituições financeiras que, com 
                                                 
6 In: http://www.camara-e.net/interna.asp?tipo=1&valor=4327 Consultado em 9 de novembro de 2007. 
7 In: https://www.ebitempresa.com.br/sala_imprensa/html/clip.asp?cod_noticia=1571&pi=1&ano=2007.   
Consultado em  9 de novembro de 2007. 



diversos produtos, trabalham cada vez mais em prol do poder de consumo, o 

consumidor se relaciona com o varejo com uma pró-atividade jamais vista antes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.  O PERFIL DO CONSUMIDOR NA INTERNET 

 

4.1.  NOVOS HÁBITOS DO CONSUMIDOR 

 
Uma tendência que se observa já á algum tempo, e vem crescendo bastante nos 

últimos anos, é a opção que muita gente está fazendo por ficar em casa em detrimento 

de atividades externas. Ou seja, a maioria das pessoas está restringindo suas atividades 

fora de casa aos compromissos profissionais, de estudos e ao extremamente necessário, 

preferindo ficar mais tempo na sua residência. 

As provas disso são muitas. O tempo que permanecem à frente do televisor em 

cinco anos aumentou 5 horas e 7 minutos por dia, para uma média de consumo de 

televisão por domicílio no Brasil, para 8h e 30 minutos. Outro dado que demonstra essa 

tendência é o número de pessoas que trabalham em casa, nos chamados home offices. 

Ou são pessoas que têm sua micro ou pequena empresa na própria residência mesmo ou 

profissionais especializados que prestam serviços para grandes companhias de forma 

remota. E isso parece ser algo que veio para ficar e crescimento dos serviços de tele 

entrega é outro dado que comprova a tendência de as pessoas passarem mais tempo em 

casa.  

Segundo Ribeiro & Kakuta (1997), basicamente, três grandes causas concorrem 

para a formação e o crescimento dessa tendência de as pessoas ficarem mais tempo em 

casa: o crescimento da violência urbana, as condições caóticas do trânsito e o 

desenvolvimento tecnológico de produtos para consumo que chegam diretamente no lar.  

Essas facilidades de comunicação e lazer, faz com que a tecnologia proveu os lares 

modernos são um grande estímulo para que pessoas desfrutem mais tempo em suas 

casas. Com internet banda larga, televisão a cabo, telefonia fixa e móvel de qualidade, 

videogames e home theater, as pessoas optam por ficar mais tempo em casa. 

Os impactos dessa tendência sobre o universo dos negócios são diretos e claros. 

Se as pessoas decidem, por qualquer razão, permanecer mais tempo em casa, é natural 

que uma boa parte do seu consumo de produtos e serviços seja realizado dentro da 

residência. Também é natural que, por ficarem mais tempo em casa as pessoas queiram 

provê-la de todo conforto possível e desejem transformar esse espaço num lugar 

aconchegante, bonito e prazeroso. 

 

 



4.2 – HOMENS E MULHERES NA HORA DA COMPRA 

 

As grandes mudanças sociais que vêm ocorrendo desde meados do século 

passado e se intensificando ainda mais neste início de novo século, têm mostrado 

diferenças nos comportamentos de homens e mulheres, manifestando-se em especial em 

seus estilos de vida, atribuições e papéis sociais (Engel, Balckell & Miniard, 2000). 

Sendo assim, homens e mulheres apresentam também comportamentos diferenciados 

quando o assunto é compras online.  

Segundo Johnson & Learned (2007) autoras do livro Por que as mulheres 

compram? As mulheres que utilizam a internet como ferramenta e fonte de informações 

tornam-se extremamente hábeis on-line. Elas sabem exatamente o que querem e fazem 

as compras com rapidez. Este comportamento parece ser o contrário do comportamento 

de compras mais social que elas têm quando não estão na internet, em que perambular 

pelos corredores das lojas pode ser considerado um prazer despreocupado, relaxante ou 

um passeio com as amigas. 

Os homens, ao contrário, têm tendência maior de surfar de modo despreocupado 

na internet, mas sabem exatamente em que loja ir para comprar o que precisam no 

shopping center, e depois literalmente, correm para fora, No entanto, esse 

comportamento fora da internet não se aplica quando os homens compram em lojas de 

aparelhos eletrônicos ou de computadores.As autoras ainda afirmam que é importante 

considerar como homens e mulheres parecem trocar os seus comportamentos de 

compras de fora para dentro da internet.  

 Conforme Paco Underhill (1999) observa, em seu livro Vamos às compras! A 

ciência do consumo, a diferença entre o interesse ou uso de cada sexo na tecnologia fora 

da internet:  

 
 ‘’Em todos os lugares no mundo dos hardwares e softwares, os sexos 
trocam de posição: os homens adoram navegar e perambular enquanto as 
mulheres são determinadas, é impossível distraí-las enquanto procuram o 
que precisam’’.  (pág 124) 

 

 Por exemplo, em uma loja de programas para computadores pesquisada pela 

Envirossel, as pessoas que estavam comprando eram principalmente do sexo masculino, 

mas a porcentagem de pessoas que efetivamente fizeram alguma compra foi maior entre 

as mulheres.   



 De acordo com Underhill (1999), as mulheres ‘’transformam as tecnologias em 

aparelhos. Elas despojam de todos os mistérios e jargões, até mesmo o aparelho 

eletrônico mais extravagante, para determinar a sua utilidade. As mulheres olham a 

tecnologia e vêem seu propósito, sua razão – o que ele é capaz de fazer.’’ Para os 

homens, a tecnologia muitas vezes pode ser vista mais como um brinquedo e uma rica 

fonte de entretenimento, o que pode explicar a inversão no comportamento de compras 

pela internet.  

Ribeiro & Katuta (2007), falam em seu livro que comprar em lojas pode ser 

tanto um grande transtorno (o entra-e-sai de lojas para comprar itens para o domicílio e 

para a família) quanto prazerosa, por seu aspecto social ‘’de diversão entre amigas’’. 

Mas a internet é um universo bem diferente para fazer compras. Para muitas mulheres 

trata-se mais de se conectar, fazer a compra e passar para a próxima tarefa. Até a 

tecnologia avançar além dos métodos para compartilhar uma página com uma amiga, os 

aspectos sociais de fazer compras ainda não passaram por uma transição totalmente 

efetiva para a internet. 

 
Embora as mulheres estejam envolvidas, direta ou indiretamente, na 
maior parte das compras de consumidores, elas não tem mais muito 
tempo para dedicar às compras tradicionais, indo de loja em loja; por isso, 
elas estão acessando a internet. E mesmo com preocupações iniciais como 
privacidade e segurança, as mulheres parecem já sentir-se confortáveis 
fazendo compras on-line. Johnson & Learned (2007) Por que as mulheres 
compram? pág 219 

 

 

 Como consumidoras, as mulheres exigem da promessa de um produto ou serviço 

mais do que os homens, elas exigem toda experiência em torno da compra. (Johnson & 

Learned, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.  METODOLOGIA 

 

Acreditando-se que nos dias de hoje ainda há muita insegurança em relação ao 

comércio on-line, esse trabalho tem como objetivo entender os principais motivos pelos 

quais alguns jovens ainda hesitam em utilizar essa forma de compras, o comércio on-

line. Esse estudo possui caráter qualitativo. É importante ter em mente que a pesquisa 

qualitativa, não trabalha com amostras probabilísticas e nem visa estudar a freqüência 

com que determinado comportamento ou opinião ocorre. 

Será utilizando a técnica de pesquisa com grupos focais, de natureza qualitativa, 

e vai ser direcionado ao longo do desenvolvimento da pesquisa, com dados descritivos. 

Julga-se tal forma, apropriada para estudos que buscam perceber atitudes, preferências e 

necessidades, sendo assim essa técnica dará informações e direções em relação ao 

entendimento de como se formam as diferentes percepções e atitudes acerca do tema o 

consumidor no processo de compra via internet. 

Segundo Rodrigues (1988), Grupo Focal (GF) é “uma forma rápida, fácil e 

prática de pôr-se em contato com a população que se deseja investigar”; Gomes e 

Barbosa (1999) acrescentam que “o grupo focal é um grupo de discussão informal e de 

tamanho reduzido, com o propósito de obter informações de caráter qualitativo em 

profundidade”; por sua vez, Krueger (1996) descreve-o como “pessoas reunidas em uma 

série de grupos que possuem determinadas características e que produzem dados 

qualitativos sobre uma discussão focalizada”.  

Morgan (1997) define grupos focais como uma técnica de pesquisa que coleta 

dados por meio das interações grupais ao se discutir um tópico especial sugerido pelo 

pesquisador. Como técnica, ocupa uma posição intermediária entre a observação 

participante e as entrevistas em profundidade. Pode ser caracterizada também como um 

recurso para compreender o processo de construção das percepções, atitudes e 

representações sociais de grupos humanos (Veiga & Gondim, 2001).  

Nesta pesquisa, o uso do grupo focal irá recorrer com uma forma de reunir 

informações necessárias, para posteriormente ser feita uma análise dos dados sobre o 

tema que será debatido, o consumidor no processo de compra via internet, tema pouco 

explorado pelos profissionais de publicidade e marketing, sobre aspectos de análise do 

comportamento do consumidor. 

Não é propósito do presente trabalho, inferir resultados numéricos, e sim fazer 

uma análise aprofundada das questões debatidas no Grupo Focal. A principal 



característica da pesquisa de Grupos Focais reside no fato de ela trabalhar com a 

reflexão através da “fala” dos participantes, permitindo que eles apresentem, 

simultaneamente, seus conceitos e impressões sobre o tema que será apresentado. Sendo 

assim, utilizando a técnica do grupo focal será possível analisar o perfil das pessoas 

entrevistadas, e através do contato direto e interativo com o objeto de estudo buscar o 

entendimento de como se formam e se diferem as percepções, opiniões e atitudes acerca 

de um fato, produto ou serviço. 

A coleta de dados através de grupo focal tem como uma de suas maiores 

riquezas se basear na tendência humana de formar opiniões e atitudes na interação com 

outros indivíduos Kruger (1996).  

O número de participantes de um grupo focal é condicionado por dois fatores: 

deverá ser pequeno o suficiente para que todos tenham a oportunidade de expor suas 

idéias e grande o bastante para que os participantes possam vir a fornecer consistente 

diversidade de opiniões. Quantificando esse raciocínio, podemos concluir que uma 

sessão de grupo focal deve ser composta por no mínimo quatro e no máximo doze 

pessoas (Krueger, 1996). 

Com menos de quatro participantes, a tendência é a de que o número e a diversidade de 

idéias e concepções fiquem bastante reduzidos, influenciando diretamente o 

aprofundamento das questões e diretivas propostas. Por sua vez, um grupo composto 

por mais de doze pessoas poderá acarretar a fragmentação das discussões, pois será 

muito difícil permitir que todos os integrantes exponham de maneira apropriada suas 

idéias, o que ocasionaria a dispersão e formação de conversas paralelas entre os que não 

puderem manifestar-se, além de gerar dificuldades para o processo de gravação dos 

debates. 

Serão selecionados seis participantes, homens e mulheres, na faixa etária entre 

17 e 30 anos, estudantes universitários, que residem em Santa Maria – RS..  Este 

público alvo foi escolhido, devido a ter mais conhecimento e acesso à internet, fazerem 

mais uso desse meio de comunicação, seja por fins de pesquisa, conversas on-line com 

os amigos, entretenimento, busca de informações, em fim, o tempo que gastam na 

internet é bem maior do que pessoas de idade mais elevada, outro fator relevante para a 

escolha do público é devido ao seu poder de compra, ou seja, crianças geralmente não 

possuem dinheiro para efetuar suas compras, não possuem cheques, cartão de crédito e 

são dependentes de seus pais. Já a grande parte dos jovens tem poder de decisão de 

compra, sendo assim o público que mais se adapta á essa pesquisa são os universitários, 



pois além de serem formadores de opinião, mesmo os acadêmicos que não possuem 

computador em casa, e não tem acesso à internet, tem a opção de utilizarem dentro do 

próprio ambiente escolar. A técnica do grupo focal irá contar com um mediador que no 

caso será a pesquisadora do trabalho, que irá motivar os debates de forma a fazer com 

que todos os temas propostos sejam debatidos e garantindo que todos os participantes 

consigam expor sua opinião. O local escolhido será uma sala da unifra, pois mostra-se 

adequada por possuir todo o material necessário para a organização da conversa, mesas, 

cadeiras e inclusive a aparelhagem necessária para registro das falas dos participantes, 

pois o mesmo será gravado, assim garantindo também o registro da linguagem não 

verbal dos participantes. 

Primeiramente será feito o Roteiro de Debate, para que se possa conduzir o 

Grupo Focal, este contará com todos os tópicos que serão discutidos no grupo, a fim de 

que sejam bem direcionadas as perguntas e nenhum tema deixe de ser mencionado, 

servindo, como meio de orientação auxiliar da memória. Porém, encaixando-se nos 

objetivos propostos, poderão surgir outros tópicos embora não estivessem previstos no 

roteiro original. 

 

5.2 -  PERFIL DOS ENTREVISTADOS: 

 

Vivian, 23 anos, cursa jornalismo e está no 8º semestre. Gosta de sair para festas, 

escutar música e olhar televisão, principalmente notícias. 

 

Anna Cláudia, 24 anos, está no 7º semestre do curso de design. Gosta de estar com as 

amigas e com o namorado, nos dias de semana costuma ler, gosta de livros e revistas de 

moda. 

 

Remolo, 27 anos, está no 5º semestre do curso de design. Gosta de encontrar os amigos, 

ir na faculdade, escutar música e desenhar. 

 

Byron, 24 anos, cursa o 8º semestre de comunicação social: publicidade e propaganda. 

Gosta de ficar no computador, acessar internet, sair com os amigos e ler.  

 

Rodrigo, 26 anos, cursa o  6º semestre do curso de turismo. Adora viajar, escutar música 

e estar com os amigos. 



 

Isadora, 23 anos, cursa o 7º semestre do curso de odontologia. Adora sair com as amigas 

para festas nos finais de semana, ficar na internet, assistir televisão e gosta de ler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 – DESCRIÇÃO DE ENTREVISTAS COM GRUPO FOCAL 

 

1º Questão.   

A primeira questão foi uma busca de alguns dados necessários, relacionadas ao 

veículo de estudo desse trabalho, a internet, onde para abrir o tema foram feita as 

seguintes perguntas:  

 

•  Possuem internet em casa? 

• Onde mais além da casa vocês costumam acessar a internet? 

• Com que freqüência entram na rede? 

• Já fizeram compras pela internet? 

 

Vivian – tenho internet em casa, entro quase todos os dias, quando chego da aula, 

sempre à noite, quando posso entro na faculdade também. Já comprei um cd pela 

internet. 

 

Anna – Entro quase todos os dias, uso mais internet para pesquisar meus trabalhos, 

geralmente em casa. Já fiz compras pela web. 

 

Remolo – eu acesso todos os dias, umas três a quatro horas por dia, geralmente em casa. 

Nunca comprei na internet. 

 

Byron – eu acesso todos os dias, acima de 5 horas por dia, se não tem internet em casa 

eu fico louco, fico ligando pra net resolver. Quando eu não estou em casa, eu acesso 

pelo celular, meu celular dá um acesso legal, pra ver e-mail, pois meu trabalho depende 

bastante da internet, então eu tenho que estar sempre conectado.  

Em relação as compras, faço bastante, compro muitos cursos e vídeo aulas pela internet. 

 

Rodrigo – eu acesso todos os dias a internet em casa, mais para trabalhos, olhar o MSN, 

e o Orkut. Até hoje fiz apenas uma compra na internet, um kimono. 

 



Isadora – entro todos os dias na internet, quando chego da aula ao meio dia e no final da 

tarde também, fico até as 21h da noite geralmente, e ainda antes de dormir costumo dar 

mais um conectada. Acredito que fico umas 3 ou 4 horas por dia na net. Nunca comprei 

pela internet. 

 

           2º Questão.  

 Foi questionado aos dois participantes do debate que estaria iniciando, Remolo 

e Isadora, porque nunca haviam comprando em sites de compra online?  

 O Rapaz disse que não sabia ao certo, mas achava que era pela falta de 

confiança no sistema de segurança da internet, e disse também que o que ele procura, 

sempre está mais perto, que nunca nenhum produto em lojas de compra lhe chamou 

atenção. Isadora concordou ao dizer que nunca comprou por insegurança, que não se 

arrisca a passar o cartão de crédito dela, tem medo que os dados sejam copiados, e ela 

acabe sendo roubada. Afirmou também não se sentir a vontade para fornecer seus dados 

pessoais, tais como telefone, nome completo, endereço. Mas ao contrário do Remolo, 

disse que muitas vezes já teve vontade de comprar nos sites. 

Byron completa o tema debatido, insegurança, contando que uma vez ficou com 

medo de comprar, mesmo tendo experiência, pois comprou de uma pessoa física e não 

de uma loja, e vendedora morava na Indonésia, ele acabou arriscando igual, afirma ele, 

no fim dei sorte, porque acabei recebendo o produto. 

 

 3º Questão. 

 Na terceira questão foi debatido sobre vantagens e desvantagens de comprar em 

uma loja virtual. As posições dos participantes foram praticamente as mesmas quando 

falaram das vantagens que a rede oferece ao consumidor. Byron começou o debate 

afirmando que a principal vantagem era não precisar sair de casa, poder ficar horas 

olhando e pesquisando, e ao mesmo tempo, que faz a pesquisa, gostar de um produto e 

poder comprar. Anna Claudia falou imediatamente que concordava com a possibilidade 

de pesquisa, e citou a gama e variedade que se consegue achar pela rede. Vivian e 

Isadora falam da diversidade de produtos e opções. Rodrigo complemente dizendo que a 

grande vantagem é que se pode, pesquisar várias coisas ao mesmo tempo. 

 Quando se falou sobre as principais desvantagens para cada pessoa que 

participou do grupo focal, houve algumas diferenças pequenas nas respostas, Byron 

começou citando que o pior de tudo é não ter o produto imediato em mãos, quando se 



tem pressa em receber, e demora para receber. Ele ainda faz uma comparação, em lojas 

tradicionais, tu vai na loja, paga e imediatamente está com teu produto em mãos. Na 

internet, às vezes tem que esperar uns cinco dias para receber o que foi comprado. 

Ainda menciona ele que dependendo do produto, o contato direto com o mesmo faz 

diferença. Isadora complementa dizendo que um dos fatores que faz com que ela não 

compre na internet, e ela considera uma desvantagem é não ver o produto antes, conta 

que sua mãe uma vez, fez uma encomenda de uma revista, de um enfeite para a casa, e o 

produto era muito pequeno, bem ao contrário do que a foto representava, quando 

receberam decepcionaram-se e acredita correr o mesmo risco se comprar pela internet. 

Vivian, ao contrário, disse que para ela a desvantagem é sua insegurança, pois quando 

comprou o cd, temeu não receber o produto. Complementou ainda dizendo que não se 

arrisca pagar alguma compra na internet com o cartão de crédito, sempre opta por 

imprimir o boleto e vai até o banco pagar, pois acha mais segura e não corre o risco de 

clonarem seu cartão. Anna Claudia, ao contrário, diz que só compra pela cartão de 

crédito, por acreditar ser mais uma facilidade, sendo assim, não sente-se insegura em 

relação a isso, porém seu maior medo e julga ser uma grande desvantagem, é escolher 

um produto na internet, comprar e ele ser falsificado, ou seja pagar por um produto 

vendido como original, e vir algo bem diferente do que se esperava. Cita também, as 

fotos não representarem bem aquilo que o produto realmente é. Byron complemente 

contando que já se sentiu lesado nessa questão de escolher e comprar um produto que 

não condizia com a descrição (era um curso, dizia que era detalhado e avançado, quando 

recebi era totalmente básico, bem diferente do que eu esperava receber). 

 

            4º Questão.  

  Na quarta questão foi debatido o que os participantes julgavam ser importante 

num site para poder comprar. 

 As respostas de todos os participantes foram unânimes, afirmando que o 

principal era o site ser conhecido, Anna Cláudia afirmou que só compra em sites que 

sente-se segura, ou seja, são renomados, pois assim é que ela sabe que a qualidade do 

produto é garantida. Todos concordaram. 

 

  5º Questão. 

Seguindo a mesma linha de pensamento, debatemos sobre o layout de um site de 

vendas, se poderia ser um fator determinante na hora da compra? Novamente todos os  



participantes tiveram a mesma opinião, Byron começou falando, que o layout de uma 

página bem estruturada de vendas é um fator muito importante, até por uma questão de 

organização e segurança, ou seja, se o site comercial for mal feito, ele será todo 

bagunçado, mal distribuído, não se consegue efetivar uma compra de maneira eficiente, 

em um site bem organizado, com um layout legal, tu se acha com facilidade afirma ele.  

Anna completa dizendo que, o site tendo um bom layout acaba passando confiabilidade. 

Vivian e Isadora apenas concordam, com o que foi dito. Já Rodrigo complementa 

dizendo que é essencial que o site passe todas as informações do produto, Remolo 

reforça o quanto acredita que as informações podem ser importantes, não só para 

despertar o interesse mas para passar segurança. Byron reforça sua opinião dizendo que, 

se o site for bem organizado, tu olha e vê, que houve um investimento, é um negócio 

sério, ele não colocou esse site pra tentar te enganar, Rodrigo encerra a questão dizendo 

que se no site não tiver muita informação do produto, menos tu vai querer ficar ali e 

acaba perdendo o interesse.  

 

6º Questão.  

Na última questão foi feita a seguinte pergunta: Para vocês que compram na 

internet, geralmente quando finalizam uma negociação, já tem o produto específico em 

mente que querem, ou já aconteceu de ficarem navegando na rede e se deparam com um 

produto que lhes agradassem e acabaram efetivando a compra por impulso?  

Vivian começou contando que comprou apenas uma vez na internet e então já 

foi certa do que queria, porque era um cd internacional e não tinha no Brasil. A única 

maneira de comprar pelo comércio online. Anna concordou, dizendo que ela costuma 

comprar muitos livros pela internet, então quando efetiva a aquisição já está certa do 

que procura. Rodrigo, fez uma única compra até hoje, comprou um kimono e já sabia o 

que queria, mas afirma já ter pesquisado outros produtos, por curiosidade, acabou 

gostando e querendo comprar, no entanto não efetuou a compra porque demorou muito 

para se decidir e o produto acabou sumindo. O entrevistado Byron diz que às vezes fica 

navegando na internet, acaba encontrando um curso, ou livro, que não tinha intenção de 

adquirir, mas vê que é de seu interesse, acha legal e costuma comprar. 

 

 

 

 



6.1 ANÁLISE DE DADOS. 

 

           Questão 1.  

           Nota-se que a internet tomou conta da  rotina dos jovens, dos seis entrevistados, 

cinco entram no mundo virtual pelo menos uma vez por dia, e a média de acessos 

diários é em torno de três à quatro horas. 

 

Questão 2. 

Nota-se que no comércio eletrônico, uma das maiores preocupações é a 

segurança das relações comerciais travadas na internet. Sendo os principais motivos que 

fazem com que o consumidor evite o comércio eletrônico, a insegurança em relação a 

privacidade8 de seus dados, medo na hora do pagamento, ou seja, passar o cartão de 

crédito e ser clonado, o usuário também tem medo de não receber o produto conforme a 

descrição. Notadamente a segurança e privacidade do consumidor, isto porque não se 

pode deixar de ter em mente que mesmo dentro destas relações virtuais, muito distantes 

daquela relação contratual que estamos acostumados. 

 
Questão 3. 

Nesta questão, confirma-se que as vantagens e desvantagens que o comércio 

online oferece a seus consumidores, são totalmente visíveis, praticamente todos os 

temas abordados no capítulo onde se fala do comércio eletrônico x comércio tradicional, 

Dessa forma, concorda-se com a reportagem da revista webdesign, onde o escritor René 

de Paula Jr cita como algumas vantagens do comércio online, estoque com maior 

variedade de produtos, e opção de poder pesquisar vários produtos ao mesmo tempo. 

Como desvantagens foram citados na revista e pelos entrevistados, a falta de contato 

direto com o produto, demora para receber a compra, insegurança, medo que o produto 

não corresponda a descrição e surgiu um novo tópico no debate, que é o medo de 

comprar produtos falsificados.  

 

 

                                                 
8 Privacidade - consiste em manter a informação inacessível a usuários não autorizados. Normalmente, 
quando se pensa em segurança na Internet, o primeiro raciocínio que aflora à mente é o conceito de 
privacidade. Atualmente, as maiores empresas presentes na Internet procuram criar e divulgar 
amplamente suas políticas de privacidade, cujo objetivo é garantir que dados pessoais dos internautas não 
sejam utilizados sem seu consentimento.  
 



Questão 4 

Afirma-se que o site ser conhecido é um dos principais fatores para que o 

usuário compre pela internet. Pois por ser renomado ele passa confiança aos usuários.  

 

Questão 5. 

Com o universo digital crescendo é muito importante para um empreendedor 

definir um interface gráfico e descobrir como utilizar a nova mídia da forma mais 

adequada. A usabilidade aplicada à web trouxe novos questionamentos e a sua 

importância vem crescendo.  

 Muitas lojas on-line acabam perdendo de vender seus produtos, por não terem 

um layout interessante, que desperte o interesse de compra do consumidor, outro fator 

que não desperta vontade de comprar além de um layout bem estruturado, é não 

apresentar informações sobre as características do produto. Estas deficiências na 

apresentação dos sites podem contribuir na desconfiança das pessoas que desejam 

comprar nestas lojas. 

 Conforme os resultados do debate dessa questão, concorda-se com Ribeiro & 

Kakuta quando falam, que as empresas, precisam se adaptar a revolução digital, aos 

novos contornos de comportamentos de seus clientes. Sendo, as empresas, os negócios, 

produtos e marcas precisam estar conectados a essa nova realidade, porque serão, sem 

dúvida, impactados por ela. 

 
 

Questão 6. 

Isso mostra que Underhill (1999), em seu livro Vamos às compras: A ciência do 

consumo, está certo quando fala, que homens e mulheres na hora da compra possuem o 

comportamento diferente um do outro, em relação ao ambiente, ou seja, mulheres na 

hora das compras online, sabem exatamente o que querem adquirir, entram em um site 

de compras com um propósito fixo, e fazem sua compra,  já os homens costumam 

‘’navegar’’ pela internet antes da compra.  

Com essa questão em debate pode-se ver claramente que os autores estão 

corretos quando falam da inversão no comportamento entre homens e mulheres nas 

lojas tradicionais para compras online. 

Ribeiro & Katuta (2007) no livro tendências de negócios para micro e pequenas 

empresas, ainda alegam que comprar em lojas tradicionais, para mulheres geralmente é 



um ato prazeroso, por seu aspecto social ‘’de diversão entre amigas’’. Mas a internet é 

um universo bem diferente para fazer compras. Para muitas mulheres trata-se mais de se 

conectar, fazer a compra e passar para a próxima tarefa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo desse estudo era investigar os possíveis motivos que causam 

insegurança ao consumidor no processo de compra pela internet. Com essa finalidade 

buscou-se trabalhar uma diversidade de autores para um melhor entendimento dessa 

nova tendência que surgiu e tende cada vez mais a aumentar: o comércio eletrônico. 

Sendo a internet objeto de estudo, procurou-se conhecer um pouco melhor a 

história desse meio de comunicação, seu surgimento, suas características, assim como as 

vantagens que ela oferece. Embora, hoje, problemas sócio-econômicos e de infra-

estrutura no setor de telecomunicações dificultam uma popularização mais rápida da 

Internet no Brasil, seus usuários têm disponível uma incalculável quantidade de 

informações para pesquisa, um meio de comunicação para troca de mensagens e para 

estabelecer grupos de discussão e um meio para viabilizar negócios. A Internet tornou-

se, assim, uma importante ferramenta de inovação para as empresas e para os 

consumidores. Dentre as inquestionáveis mudanças que a internet trouxe para o mundo 

dos negócios, uma delas está ocorrendo dentro na operação de compra e venda de 

mercadorias. Segundo AFUSH e TUCCI (2001) Por crescer rapidamente e mudar 

padrões já estabelecidos, a Internet muda também a forma de conceber e de realizar os 

negócios e as atividades nas organizações, permitindo, além de interações entre pessoas 

e empresas, o delineamento de um novo modelo de negócios.  

Essas novas tecnologias também vêm provocando mudanças na mente e no 

comportamento dos consumidores. Eles estão assumindo uma nova forma de pensar, de 

se posicionar e de comprar. Portanto as empresas, os negócios, produtos e marcas 

precisam estar conectados a essa nova realidade, porque serão, sem dúvida, impactados 

por ela. 

Atualmente está cada vez mais difícil, para a maioria das pessoas, fazer compras 

durante o horário de aula ou trabalho. Homens e mulheres estão buscando cada vez mais 

eficiência em sua vida, e o comércio eletrônico on-line disponibiliza muitas facilidades, 

como as citadas no comparativo comércio eletrônico e comércio tradicional, e os 

usuários notam essas características, em termos de poder pesquisar vários produtos ao 

mesmo tempo, comparar preços, tudo isso sem precisar sair de casa para efetivar 

compras. 

No comércio eletrônico, um dos anseios identificados na compra pela internet é 

por uma maior segurança, devido ao fato de que muitos consumidores ainda não estão 



conduzindo transações pela rede por conta dos riscos percebidos envolvidos na compra 

nesse meio. Os consumidores estão preocupados com a segurança do número do cartão 

de crédito e outras informações confidenciais transmitidas quando compram produtos e 

serviços na Internet. Existe também a preocupação dos usuários em comprar um 

produto que não que não corresponda à descrição, comprar produtos falsificados, ou até 

mesmo não receber. Esses são alguns fatores que impede muitas pessoas de migrar para 

o mundo online. 

Analisando os resultados da pesquisa e comparando-os com as hipóteses 

anteriormente citadas, conclui-se que realmente homens e mulheres utilizam a rede de 

diferentes maneiras para efetivarem suas compras, para as mulheres a internet tornou-se 

um meio de poupar tempo, quando fazem suas compras, geralmente já sabem o que 

querem, ao contrário dos homens que em sua maioria, costumam utilizar esse meio, 

como forma de entretenimento, e antes de uma compra costumam ‘’navegar’’ pela web.  

Como fator determinante pelo consumidor foi citado a empresa ser conhecida, 

apresentar uma boa ‘’aparência’’, ou seja, não basta apenas a loja eletrônica ter um site 

esteticamente bonito e desprovido de conteúdo, como também não adianta ter um site 

com excelente conteúdo, sem um suporte visual.  

Em um mundo cada vez mais globalizado e marcado por um aumento 

significativo da competitividade, as empresas necessitam estar cada vez mais 

conectadas a seus consumidores. O comércio eletrônico só tende a crescer cada vez 

mais, e acredita-se que com o avanço da tecnologia aos poucos a insegurança vai sendo 

superada. Sendo assim, pode-se dizer que a decisão por uma loja física ou virtual 

ocorrerá a partir do momento em que não existir mais desconfiança ou temores quanto à 

realização de efetuar compras pela internet.  
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