
Comportamento de compra por impulso e
segmentação: um estudo com clientes on-line

RESUMO
O estudo tem como propósito analisar o comportamento de compra

por impulso na Internet, buscando analisar um modelo de antecedentes
e conseqüências desse comportamento, bem como identificar tipologias
de compradores virtuais em função de seu comportamento de compra
por impulso. Para tanto, por meio de pesquisa realizada pela Internet, o
modelo proposto foi testado e teve suas relações estruturais confirmadas.
Foram encontrados três segmentos de clientes virtuais de acordo com seus
níveis de impulsividade. Por fim, conclusões e implicações gerenciais e
acadêmicas são discutidas.

PALAVRAS-CHAVE: compra por impulso, internet, segmentação.

Introdução

Ocomportamento de compra do consumidor tem
sido foco de preocupação dos administradores
em geral, principalmente daqueles que gerenciam

atividades varejistas. Um dos temas de grande interesse
trata de um tipo específico de comportamento, que pode
exercer grande impacto na atividade de compra do con-
sumidor: a compra por impulso. A compra impulsiva é
entendida como um tipo de compra não-planejada, decor-
rente do desejo incontrolável e persistente de adquirir algo
de forma instantânea, sendo que a própria necessidade de
compra não é reconhecida antes da entrada no ambiente
de loja (ROOK, 1987; BEATTY & FERREL, 1998;
YOUN, 2000). A compra impulsiva difere da compra não
planejada, pois esta última ocorre quando a necessidade
de compra já é previamente reconhecida pelo indivíduo
e é lembrada dentro do ambiente de loja.

Apesar da importância que o tema pode ter para as
empresas, existe uma grande lacuna sobre as motivações
desse tipo de compra, bem como sobre o conhecimento
das conseqüências da compra por impulso na percepção
do consumidor. Nos últimos anos, esforços têm sido
realizados para ampliar o conhecimento do tema. Beatty
e Ferrei (1998) procurou identificar os antecedentes que
explicam o comportamento de compra impulsiva, rela-
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ABSTRACT
This study intends to analyze impulse buying in the internet by inves-

tigating the antecedents and consequences of this behavior, seeking to
identify categories of virtual shoppers in terms of their impulsive buying
behavior. For this purpose, a web survey was conducted using the proposed
model, which was tested and had its structural relations confirmed. Three
virtual buyer segments were found based on the levei of their impulse
buying behaviour. Conclusions as well as managerial and academic im-
plications are discussed.
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cionando variáveis situacionais e variáveis de diferenças
individuais. Hausman (2000) investigou as influências
de aspectos hedônicos na ocorrência de compras por im-
pulso. Youn e Faber (2000) buscaram relacionar compra
por impulso, características de personalidade e aspectos
ambientais e situacionais.

Em paralelo, a emergência do varejo on-line, re-
presentada principalmente pela Internet, tem atraído
atenção nos últimos anos devido ao seu potencial e às
suas implicações para consumidores e vendedores. O
consumidor passa a usar seu tempo de forma mais efi-
ciente, combinado com o maior sortimento e volume de
informações, permitindo comparações de preços e maior
conveniência, pois, com as compras pela Internet, as res-
trições de tempo e espaço, comuns às lojas tradicionais,
tendem a desaparecer (KALAKOTA e WHINSTON,
1997). Entretanto, não se sabe se esse ambiente de com-
pra influencia o comportamento do consumidor de forma
idêntica aos ocorridos no varejo tradicional. Eroglu et al
(2001) foi pioneiro em analisar a influência do ambiente
das lojas virtuais no comportamento do consumidor;
entretanto, a compra por impulso nesse canal de marke-
ting permanece desconhecida. As investigações até então
realizadas tinham como foco as compras ocorridas no
varejo tradicional, fisicamente constituído. Logo, este
trabalho pretende, a partir da teoria existente, estudar
o comportamento de compra por impulso, bem como
seus antecedentes, em um novo ambiente de compras:
a Internet. Adicionalmente, busca-se identificar uma
tipologia de compradores virtuais em função de seu
comportamento de compra por impulso.

O trabalho que segue está organizado em quatro
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seções. A primeira parte corresponde ao desenvolvi-
mento da fundamentação teórica, à estruturação do
modelo teórico e às hipóteses de pesquisa a serem tes-
tadas. No segundo momento, a metodologia de pesquisa
é detalhada. A seguir, o modelo proposto é avaliado e
comentado, bem como agrupamentos de clientes são
identificados e discutidos. Por fim, são discutidas as
conclusões do estudo, bem como suas implicações para
acadêmicos e profissionais de marketing.

Compra por impulso

A conceituação de comportamento de compra por
impulso sofreu um processo evolutivo desde os pri-
meiros estudos ocorridos na década de 40 (DUPONT
apud COBB e HOYER, 1986). Anteriormente, con-
siderava-se compra impulsiva toda aquisição realizada
sem planejamento prévio à entrada na loja, ou seja, as
compras excedentes àquelas anteriormente listadas ou
reconhecidas. Em seguida, buscou-se diferenciar as
compras não-planejadas (decisões de compra dentro
do ambiente de loja com necessidade de aquisição já
reconhecida) das compras impulsivas (caracterizadas
pela inexistência de uma necessidade de compra até a
entrada na loja).

Rook (1987, p. 191) define que a compra impul-
siva ocorre:

Quando o consumidor experimenta uma necessidade
repentina, persistente e, muitas vezes, poderosa,
de comprar algo imediatamente. Esse impulso de
compra é hedonicamente complexo e pode estimular
conflitos de natureza emocional, com reduzida preo-
cupação com suas conseqüências de compra.

Beatty e Farrel (1998) completam o conceito, indi-
cando que essa compra ocorre sem intenções prévias de
comprar algum produto ou de efetuar alguma tarefa de
compra, não se constituindo na aquisição de um item
lembrado no ambiente de loja. Tal conceito envolve
três dimensões distintas, que são abaixo discutidas: a
circulação do consumidor na loja, a impulsividade do
indivíduo e a influência dos elementos ambientais. Em
seguida, são comentadas as conseqüências da compra
impulsiva para o consumidor.

Circulação na loja

Entende-se como circulação dentro da loja a ativi-
dade com fins recreativos ou informativos de percorrer
e examinar o ambiente da loja sem intenção imediata
de compra (BLOCH, RIDGWAY e SHERREL, 1989).
Consumidores passeiam pela loja como uma forma
de entretenimento e prazer, vivenciando sentimentos

Think, Porto Alegre, v. 4, n. l, p. 91-100, jan./jun. 2006

positivos, como contentamento (BABIN, DARDEN e
GRIFFIN, 1994).

Estudos anteriores apontam que os indivíduos que
"circulam" mais tendem a realizar mais compras não-
planejadas do que aqueles que passeiam menos (JAR-
BOE e MCDANIEL, 1987). Hoch e Loewenstein (1991)
corroboram essa percepção sugerindo que o aspecto
temporal - tempo disponível para circulação na loja - e
a proximidade física permitem o surgimento do desejo
de comprar por impulso, que pode transformar-se em
uma ação de compra.

Sendo assim, percebe-se a relação existente entre a
permanência dentro da loja e a probabilidade de comprar
por impulso. Trazendo a questão da circulação para o
contexto do varejo on-line, poder-se-ia dizer que, quanto
maior for a circulação ou navegação dentro do site de
uma loja virtual, maior será a tendência de ocorrência
de compras por impulso.

Impulsividade do indivíduo

O impulso é considerando uma necessidade forte,
às vezes irresistível, com a inclinação de agir sem de-
liberação ou planejamento (MCCOWN e DESIMONE,
1993), sendo gerado imediatamente a partir da exposição
de um certo estímulo (WOLMAN, 1989). Como traços
de personalidade, os indivíduos apresentam diferentes
níveis de controle sobre esses impulsos; quanto menor
for a capacidade de dominar os impulsos, maior será a
impulsividade desse indivíduo.

Tratando da impulsividade no consumo, Hoch e
Loewenstein (1991) explicam que a compra impulsiva
corresponde ao resultado da luta entre as forças psi-
cológicas dos desejos e da força de vontade, ou seja,
entre a vontade de comprar e o autocontrole, sendo que
o desejo de adquirir algum bem prevalece. Segundo
Youn (2000), a impulsividade de compra poderia ser
decomposta em duas grandes dimensões, a cognitiva e a
afetiva. Na primeira, o indivíduo age sem a realização de
mínimos esforços cognitivos, rendendo-se ao impulso de
compra sem avaliar seus riscos e desconsiderando as pos-
síveis conseqüências no futuro, como desapontamento,
arrependimento ou problemas financeiros decorrentes
da aquisição. Na dimensão afetiva, o indivíduo utiliza
a compra como uma forma de reduzir seus conflitos
emocionais, gerenciando seu humor; também a utiliza,
para gerar emoções positivas, como alegria e prazer
(HAUSMAN, 2000).

Considerando as dimensões da impulsividade de
compra, é possível acreditar que indivíduos impulsivos
podem ser mais propensos a circular/navegar com mais
intensidade dentro do ambiente de venda, seja na loja,
seja no site. Da mesma maneira, é lícito supor que com-
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pradores que tenham impulsividade de compra como
característica pessoal apresentem maior tendência de
adquirir produtos por impulso.

Elementos ambientais

A relação entre ambiente de loja e o comportamento
de compra por impulso já foi sugerida na literatura
(PIRON, 1991). Fatores ambientais e componentes do
produto, como cores, aromas, sons, texturas e localiza-
ção, podem aumentar a probabilidade da ocorrência de
comportamento de compra por impulso (EROGLU e
MACHLEIT, 1993; MITCHELL, 1994). O uso das fer-
ramentas do marketing mix, como promoções, displays,
merchandising e propaganda, bem como inovações,
como a aceitação de cartão de crédito, funcionamento 24
horas e crédito automático, tornam cada vez mais fácil,
para os consumidores, comprar por impulso (ROOK,
1987; ROOK e FISHER, 1995).

No que se refere à realidade do comércio eletrônico,
pouco se sabe sobre a relação entre os elementos do
ambiente do site e o comportamento de compra por
impulso. Pode-se supor que, de modo análogo ao per-
cebido em lojas fisicamente constituídas, as caracterís-
ticas do ambiente do varejo virtual possam estimular
a impulsividade do indivíduo, levando à realização de
compras por impulso. De igual modo, é possível inferir
que o ambiente pode gerar ou despertar impulsos nos
consumidores, fazendo com que permaneçam mais nas
lojas e, por sua vez, efetuando compras impulsivas.
Aspectos como a organização do site, a realização de
promoções, a apresentação de informações detalhadas
dos produtos, entre outros itens, podem facilitar a ocor-
rência da compra impulsiva.

Considerando que os possíveis antecedentes (ou mo-
tivações) da compra por impulso no ambiente Internet
estão acima expostos, é importante discutir o impacto
que a realização de compras por impulso pode trazer ao
consumidor, o que é avaliado a seguir.

Conseqüências da compra por impulso

A ocorrência de compras por impulso pode gerar
distintos tipos de conseqüências para o consumidor. Ele
pode efetuar julgamentos sobre a propriedade de realizar
compras impulsivas em determinada situação de consumo,
gerando emoções positivas (empolgação, alegria, orgulho)
ou negativas (culpa, irritação). Rook e Fisher (1995)
afirmam que há a tendência de assumir o comportamento
impulsivo como irracional, imaturo e perdulário, envol-
vendo até restrições do grupo social ao indivíduo, o que
proporciona descontentamento e frustração.

Em contrapartida, há consumidores que realizam

a compra impulsiva predominantemente em busca do
prazer de compra, tendo o item adquirido um papel
secundário, de menor importância. Nesses casos, veri-
fica-se forte correlação entre a incidência de compras
impulsivas e a satisfação de necessidades de estima
e auto-realização, sendo a compra fonte geradora de
contentamento e satisfação (HAUSMAN, 2000). As
compras por impulso resultam também em emoções
positivas pelo prazer gerado pela novidade ou pela
sensação de ter feito "um bom negócio" (GARDNER
e ROOK, 1988).

Baseado nos aspectos acima discutidos, foram for-
muladas as seguintes hipóteses de pesquisa:

Hipóteses

Hl

H2

H3

H4

H5

H6

H7

H8

Quanto maior o nível de navegação dentro do site, maior é
a incidência de compras impulsivas.

Os níveis de impulsividade do indivíduo influenciam
positivamente a intensidade de navegação dentro do site.

Quanto maior a impulsividade do indivíduo, maior é a sua
tendência a realizar compras por impulso.

Elementos ambientais do site influenciam positivamente na
impulsividade do indivíduo.

Elementos ambientais do site influenciam positivamente na
intensidade da circulação dentro do site.

Elementos ambientais do site influenciam positivamente a
ocorrência de compras impulsivas.

A ocorrência de compra por impulso influencia
positivamente na formação de emoções positivas.

A ocorrência de compra por impulso influencia
positivamente na formação de emoções negativas.

Quadro 1 - Hipóteses de Pesquisa
Fonte: Autores

A partir da fundamentação teórica e das hipóteses de
pesquisa identificadas, apresenta-se o modelo teórico
para avaliar o impacto de antecedentes e as conseqüên-
cias da compra por impulso na Internet.

Figura 1 - Modelo Proposto de Antecedentes e Conseqüências do
Comportamento de Compra por Impulso na Internet
Fonte: Autores
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Método

Para testar empiricamente o modelo apresentado, foi
desenvolvido um estudo descritivo com consumidores
familiarizados com a navegação pela Internet que reali-
zaram compras nesse ambiente, no segundo semestre
de 2001.

Procedimentos de amostragem e de
coleta de dados

A amostra deste estudo é de 2.634 consumidores on-
line, residentes em 22 estados brasileiros, que respon-
deram a um questionário on-line entre os dias 21 e 28
de fevereiro de 2002. O banco de dados e a estruturação
do questionário na versão on-line foram realizados pela
empresa E-bit, especializada na realização de avaliações
de lojas virtuais, que tem como clientes os principais
sites de venda do país (Submarino, Americanas, Ponto
Frio, Saraiva etc.). A partir de um banco de dados com
mais de 20 mil nomes, foi sorteada uma amostra aleatória
de 10 mil usuários. Essa amostra foi dividida em duas
sub-amostras que responderam ao mesmo questionário
com ordem diferenciada das questões para evitar o viés
da seqüência das questões. A taxa de resposta dos ques-
tionários eletrônicos foi de 26,3%.

Medidas

As medidas utilizadas neste trabalho foram retiradas
de estudos realizados por Beatty e Ferrei (1998) para
as dimensões circulação/navegação no site (10 itens) e
compra por impulso (dois itens). Empregou-se a escala
de impulsividade de Youn (2000), composta de 24 itens
e subdividida em três constructos de natureza afetiva
(sentimento de urgência de compra, geração de emoções
positivas com a compra e gerenciamento do humor) e
dois constructos cognitivos (desconsideração com o
futuro e ação sem deliberação). No caso dessas medidas,
foi utilizada uma escala de concordância bietápica, em
que o entrevistado indicava se concordava ou não com
a afirmação e, em seguida, apontava o grau de con-
cordância/discordância em três posições. As emoções
foram avaliadas a partir das medidas desenvolvidas
por Watson et al (1988), com 12 afetos (oito positivos
e quatro negativos) em uma escala de intensidade de
sete posições. Para os componentes ambientais, foram
identificados 19 itens de loja virtual a partir da realização
de 30 entrevistas em profundidade com consumidores
on-line, na cidade de Porto Alegre e dos trabalhos de
Youn e Faber (2000) e Eroglu et al (2001). Os elementos
foram avaliados a partir de uma escala tipo Likert de
cinco posições, variando de um (nenhuma importância)

a cinco (total importância).
Após a elaboração do questionário, foi realizada a

avaliação por parte dos juizes, com cinco professores
experts na área de comportamento do consumidor de
diversas universidades brasileiras. O instrumento foi
analisado sob vários aspectos, identificando problemas
de escalas, itens, ordenamento de questões e instruções.
Modificações no instrumento foram realizadas e foi feito
um segundo pré-teste com 20 usuários da Internet, a
partir de entrevistas pessoais para avaliar a compreen-
são do instrumento. Alguns ajustes foram realizados e
partiu-se para o terceiro pré-teste com a aplicação do
questionário pela Internet em 120 casos, tendo como
resultado a versão final do instrumento.

Processos estatísticos de análise

Foram empregados métodos estatísticos, como
estatísticas descritivas, bem como técnicas de análise
multivariada, como análise fatorial, análise de con-
glomerados (cluster analysis) e modelagem de equações
estruturais. Para tanto, os softwares SPSS 10.0® e AMOS
4® foram utilizados.

Com o objetivo de testar o modelo de antecedentes
e conseqüências da compra por impulso no varejo on-
line, empregou-se a modelagem de equações estruturais,
que permite o teste de uma estrutura mais complexa de
variáveis e seus inter-relacionamentos (HAIR JR. et al.,
1998). Para a identificação dos agrupamentos ou seg-
mentos de compradores on-line, empregou-se a análise
de clusters. Segundo Hair Jr. et al. (1998), a técnica
agrupa indivíduos e objetos em clusters (grupos), a partir
da semelhança verificada no comportamento de um con-
junto de variáveis, e da identificação de homogeneidade
interna dentro de cada cluster e de heterogeneidade entre
os grupos identificados. A modelagem de equações estru-
turais é muito utilizada em estudos de segmentação de
mercado, em que podem ser identificados agrupamentos
de consumidores que possuem necessidades e/ou prefe-
rências semelhantes.

Caracterização da amostra

Conforme a tabela l, a amostra estudada apresenta
um predomínio dos compradores on-line dos estados da
Região Sudeste, sendo que São Paulo, Rio de Janeiro e
Minas Gerais correspondem a 69,7% dos entrevistados.
A média de idade foi de 32 anos (d.p.=9,76), e 52,5% são
mulheres. 30% dos respondentes possui renda familiar
mensal inferior a 2 mil reais e 36,6%, entre 2 a 4 mil
reais mensais. 82,3% dos compradores são heavy buyers,
realizando compras pela Internet pelo menos três vezes
ao mês, principalmente para aquisição de CD's (75,8%),
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livros Q revistas (68,5%) e equipamentos eletrônicos
(40,1%). Uma parcela expressiva dos entrevistados ad-
mite sentir necessidade de realizar compras por impulso
(30,9%) e 26,9% dos respondentes indicaram realizar
compras por impulso com regularidade.

Variáveis

Renda
Familiar

Trabalha

Estados
Mais

Citados

Freqüência
de Compra

pela Internet

Produtos
Mais

Adquiridos
pela Internet

(Múltipla
Escolha)

Compra por
Impulso

Características

Masculino
Feminino

De 18 a 25 anos
De 26 a 30 anos
De 31 a 35 anos
De 36 a 40 anos
De 41 a 45 anos
Mais de 45 anos

Até R$ 2.000,00
Mais de R$ 2.000 a R$ 3.000
Mais de R$ 3.000 a R$ 4.000
Mais de R$ 4.000 a R$ 5.000
Mais de R$ 5.000 a R$ 6.000
Mais de RS 6.000

Sim
Não

São Paulo
Rio de Janeiro
Minas Gerais
Paraná
Rio Grande do Sul

Apenas uma vez
Menos de uma vez por mês
De 1 a 2 vezes por mês
De 3 a 4 vezes por mês

Cd's
Livros e revistas
Equipamentos eletrônicos
Eletrodomésticos
Computadores e softwarcs

Cd's
Livros e revistas

Freqüência

1251
1383

705
629
412
336
257
295

790
579
385
293
183
403

2291
343

1174
445
217
161
129

42
153
272
2167

1994
1802
1054
849
788

809
703

%

47,5
52,5

26.7
23.9
15.6
12,8
9,8
11,2

30,0
22,0
14,6
11,1
7,0
15,3

87,0
13,0

44,6
16,9
8.2
6,1
4,9

1,6
5,8
10,3
82,3

75 8
68,5
40.1

6.7

30,9
26,9

Tabela 1 - Caracterização da Amostra
Fonte: Autores

Análise dos dados e resultados
Inicialmente, são testadas as hipóteses de pesquisa e

o modelo teórico proposto é avaliado. Depois, por meio
de análise de cluster, são identificados os segmentos
de clientes e suas respectivas caracterizações. Por fim,
empregando equações estruturais, são avaliadas nova-
mente as hipóteses de pesquisa para cada segmento de
clientes identificado.

Teste de hipóteses e avaliação do
modelo estrutural

O primeiro passo foi identificar as variáveis que ex-
plicavam a maior parte da variância de cada fator. Sendo
esta a primeira aplicação desse modelo no Brasil, foi uti-
lizada análise fatorial exploratória, para que se retirassem

as variáveis que não explicavam uma porção de variância
significativa em cada um dos constructos. Com a redução
do número de itens, os alfas de Cronbach (tabela 2) das
escalas purificadas podem ser considerados aceitáveis,
bem como os índices de fidedignidade composta. A ex-
ceção identificada foi o constructo circulação/navegação,
cujo alfa ficou abaixo de 0,60, considerando o limite de
aceitação (HAIR JR. et al., 1998).

Constructo

Ambiente
Impulsividade
Circulação
Compra por Impulso
Emoções Positivas
Emoções Negativas

Média

3,85
2,56
4,00
2,51
4,26
2,49

Padrão
1,00
1,59
1,49
1,49
1,63
1,54

Coeficiente
Alfa

0,88
0,90
0,53
0,78
0,88
0,88

Fidedignidade
Composta

0,92
0,86
0,84
0,94
0,88
0,93

Tabela 2 - Médias dos Constructos, Desvios-Padrão e Medidas de
Confiabilidade
Fonte: Autores

Na apreciação do modelo estrutural, os índices de
ajustamento, que indicam sua capacidade de mensurar
as relações propostas, foram bons (72 = 3867,63; GL
= 316; p< 0,000; GFI = 0,89; AGFI=0,87; IFI = 0,90;
TLI = 0,89; CFI = 0,90; RMSEA = 0,065). Assumindo
o expressivo tamanho da amostra, foram considerados
os índices de ajustamento mais robustos, como o IFI,
o CFI e o TLI, que devem estar acima de 0,85. Esses
índices comprovam o bom ajustamento do modelo de
medidas, que reflete cada variável de forma adequada,
proporcionando confiabilidade na avaliação das inter-
relações do modelo.

Dessa forma, a tabela 3 apresenta os parâmetros
padronizados, as estatísticas t e suas significâncias,
para que se possam verificar as relações entre cada um
dos constructos.

Caminho Estrutural

Circulação - Compra por Impulso
Impulsividade - Circulação
Impulsividade - Compra por Impulso
Ambiente - Impulsividade

Ambiente - Circulação
Ambiente - Compra por Impulso
Compra por Impulso - Em. Positivas
Compra por Impulso - Em. Negativas

Parâmetro
Padronizado
-0,05
0,07
0,60
0,04
0,14
0,12
0,43
0,03

-2,08
2,93
23,96
1,96
5,19
5,65
17,28
1,52

Estat.
t

<0,05
<0,01
<0,01
<0,05
<0,01
<0,01
<0,01
0,13

P

Hl
H2
H3
H4
H5
H6
H7
118

Hipóteses

Rejeitada
Aceita
Aceita
Aceita
Aceita
Aceita
Aceita

Rejeitada

Tabela 3 - Estimativas dos Parâmetros Padronizados para o Modelo
Estrutural
Fonte: Autores

Considerando os 2634 consumidores pesquisados,
seis dos oito relacionamentos propostos apresentaram
significância estatística no sentido hipotetizado. Não
foram confirmadas as hipóteses em relação à compra
por impulso e às emoções negativas, que não apre-
sentaram uma relação significante, e à circulação
e à compra por impulso, que estão relacionadas no
sentido inverso à hipótese dos autores. Uma possível
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explicação para o fato é que a circulação (navegação
no ambiente virtual) é comprometida pela redução de
todo ambiente de loja a uma tela de um computador
(EROGLU et al., 2001). O computador retira uma
série de apelos de natureza tangível e influentes na
experiência de compra, como o próprio ambiente
físico da loja, incluindo a presença de outros clientes e
vendedores (BAKER, 1986; BITNER, 1992), que, no
varejo tradicional, influenciam compras por impulso.
A atividade de busca e aquisição torna-se mais obje-
tiva, com estímulos restritos às informações relevantes
à decisão de compra a ser empreendida (EROGLU et
al., 2001), o que pode explicar a ausência de impacto
da navegação (circulação) na compra impulsiva.

Formação de clusters

Para que fosse identificada uma tipologia de com-
pradores on-line, empregou-se a análise de cluster
a partir do conjunto de variáveis ambientais da loja
virtual (19 itens) e de compra por impulso (dois itens).
Inicialmente, buscou-se um melhor agrupamento
das variáveis a partir da utilização do método de
agregação hierárquico, onde não é necessário definir
anteriormente o número de clusters, pois a técnica
identifica o número mais apropriado de agrupamentos.
Entretanto, por limitações de capacidade de proces-
samento de dados e do expressivo número de casos
(n=2634), optou-se por empregar a abordagem não
hierárquica (K-Means).

Na tabela 4, é exposta uma breve caracterização de
cada grupo identificado com a análise de cluster. Utili-
zando a variável "Compra por Impulso" como critério
preliminar de classificação, foram encontrados três
segmentos de clientes diferenciados pela intensidade
de realização de compras por impulso em lojas vir-
tuais. Percebe-se que grande parte da amostra global,
representada pelo grupo 3, foi classificada como não-
impulsiva. Em um estudo semelhante realizado junto
a um grupo de alunos de uma universidade francesa,
Giraud (2001) identificou quatro segmentos de cli-
entes para compras em hipermercados: os impulsivos
plenos (29%), os impulsivos sem controle (21%), os
impulsivos moderados (23%) e os não-impulsivos
(27%). Cabe ressaltar que o meio Internet, conforme
discutido anteriormente, apresenta características
distintas de circulação e atmosfera de loja, com uma
redução do impacto de estímulos pela incapacidade
de reproduzir de modo fiel às características ambien-
tais existentes em lojas físicas. Logo, é lícito afirmar
que o ambiente virtual não possua a ocorrência de
compras impulsivas com a mesma intensidade que o
varejo tradicional.

Grupo
1
2
3

Número de Casos
888
531
1215

% da Amostra
33,7
20,2
46,1

Caracterização
Impulsivo freqüente
Impulsivo ocasional

Não Impulsivo

Tabela 4 - Características dos Clusters Identificados
Fonte: Autores

Uma análise mais atenta da tabela 5, associada ao uso
de cruzamento das variáveis de caracterização da amos-
tra por segmento (ver Anexo A), permite tecer algumas
conclusões sobre o comportamento médio geral dos
grupos em relação à compra impulsiva e os elementos
ambientais de maior importância na sua ocorrência.

Os consumidores do grupo l (impulsivos freqüentes)
são aqueles que apresentaram as maiores médias no que
tange a sentir necessidade de comprar impulsivamente
e a realizar compras por impulso. São consumidores
mais jovens, com renda familiar inferior à verificada
nos grupos 2 e 3, que compram pela Internet com maior
freqüência, principalmente cd's, livros e revistas e equi-
pamentos eletrônicos. Entre as médias dos elementos
do site que podem influenciar esse comportamento,
destacam-se aspectos como a credibilidade da loja vir-
tual, custo reduzido ou inexistente de frete na entrega
dos produtos, preços inferiores aos praticados nas lojas
tradicionais, curto prazo de entrega e apresentação deta-
lhada dos produtos à venda. Esses itens foram igualmente
considerados como os cinco mais importantes para os
grupos 2 e 3, apenas com diferença na ordem de prefe-
rência. Destaca-se que, comparadas com as dos outros
grupos, as médias de importância atribuídas para todos
os itens pelos consumidores do grupo l são maiores
que as demais, o que pode ser explicado justamente por
ser esse cluster formado por indivíduos que realizam
compras por impulso com maior freqüência.

O grupo 2, que possui o consumidor denominado de
"impulsivo ocasional", é predominantemente feminino, de
faixa etária e renda mais elevada em relação aos demais.
Não compra pela Internet com grande freqüência (itens
mais adquiridos são cd's, livros/revistas, eletrodomésti-
cos) e acredita que aspectos relacionados a preço são os
grandes estímulos para comprar pela Internet, principal-
mente quando percebe que os preços são inferiores ao
do comércio tradicional e que o custo do frete é baixo. A
credibilidade da empresa vendedora igualmente é levada
em consideração ao efetuar uma transação por impulso.

O grupo 3 caracteriza-se por ter a menor ocorrência de
compras por impulso, sendo assim denominado de "não
impulsivos". Possui uma freqüência de aquisições pela
Internet e um nível de renda semelhantes aos apresen-
tados pelo grupo l, tendo como itens preferenciais cd's,
livros/revistas e eletrodomésticos. Considera a credibili-
dade e fatores associados a preço como os aspectos que
podem influenciar a realização de compras impulsivas.
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Variáveis Ambientais e Compra por Impulso
Itens cm promoção
Rapidez do site na busca de produtos
Aceitação de cartão de crédito
Disponibilidade de tempo
(Credibilidade da empresa
Disponibilidade imediata do produto
Animação do site (f iguras)

Apresentação de características detalhadas do
produto
Apresentação de dados da empresa
Preços mais baixos às lojas tradicionais
Custo do frete reduzido ou inexistente
Prazo de entrega rápido
Influência de familiares ou amigos no momento cm
que estou navegando na Internet

Combinação de cores e fontes (tipo de letra)
empregadas
Música ou trilha sonora reproduzida no site
Rapidez para fechar o pedido e efetuar a transação
Forma de acompanhamento do pedido após sua
realização
Possibilidade de parcelar o pagamento
Aceitação de boleto bancário

Necessidade de comprar por impulso

Realização de Compra por Impulso

Grupo 1
4,2
4.4
4,2
4,1
4.8
4,5
3,3

4,7

4.2
4,8
4,8
4,7

2.5

2.8

2,5
4.4

4.6

4,6
3,9
4,1

3,7

Grupo 2
3,4
3,2
3,4
3,1
4.0

S
3.8

3,2
4.0
4.0
3.7

1,8

1,7

1.5

3,1

3,4

3,4
2,6
2,3

2,3

Grupo 3
3.8
4,3
4.3
4,2
4.9
4.5
2.9

4,7

4.3
4,8
4,8
4,7

2,0

2 2

1.9
4.4

4,6

4,6
3,6
1.5

1,5

Geral
3,8

4,1
4,0
3.9
4.6
4.3
2,8

4.5

4.0
4,6
4,6
4,5

2.1

2,3
2,0
4,1

4.3

4,3
3,4
2,5
2.4

Obs.: As células com gritos correspondem aos casos em que a média
do grupo é inferior a média geral.
Tabela 5 - Médias das Variáveis Ambientais e Compra por Impulso
por Cluster

Fonte: Autores

A partir da identificação dos segmentos de clientes do
varejo virtual, buscou-se verificar se as hipóteses de pesqui-
sa são aceitas, considerando cada cluster ou agrupamento
de clientes analisado, conforme apresentado abaixo.

Análise do modelo estrutural para o grupo l
- impulsivos freqüentes

O primeiro segmento de mercado para o qual o
modelo foi testado foi o de consumidores que realizam
compras por impulso freqüentemente, que representa
888 respondentes. Os índices de ajustamento do modelo
foram razoáveis (T = 1394,37; GL = 316; p< 0,000; GFI
= 0,89; AGFI=0,87; IFI = 0,89; TLI = 0,87; CFI = 0,89;
RMSEA= 0,062). Assim como na avaliação da amostra
completa, os índices de ajustamento obtidos permitem
que sejam analisadas com confiança as inter-relações
do modelo.

A tabela 6 apresenta os parâmetros padronizados, as
estatísticas t e suas significâncias, sendo seus valores
analisados abaixo.

Caminho Estrutural

Circulação - Compra por
Impulso

Impulsividade->Circulacão
Impulsividade - Compra por
Impulso
Ambiente - Impulsividade

Ambiente - Circulação
Ambiente - Compra por
Impulso
Compra por impulso - Em.
Positivas
Compra por ímpuIso - Em.
Negativas

Parâmetro
Padronizado

-0,06

0,09

0,67

-0,05
0,11

0,19

0,55

0,18

Estat.
t

-0,93

2,07

8,07

-1,23
2,09

3,12

6,98

3,64

P

0,35

<0,05

<0,01

0,22
<0,05

<0,01

<0,01

<0,01

Hipótese

Hl

H2

H3

H4
H5

H6

H7

H8

Rejeitada

Aceita

Aceita

Rejeitada

Aceita

Aceita

Aceita

Aceita

Entre os impulsivos freqüentes, apenas dois entre
os oito relacionamentos propostos inicialmente não
apresentaram significância estatística no sentido
hipotetizado. Não foram confirmadas as hipóteses em
relação à influência do ambiente na impulsividade, que
apresentou uma relação negativa e não-significante, e
da circulação em relação à compra por impulso, que
estão relacionadas no sentido inverso à hipótese dos
autores, mas com uma relação não significativa. Es-
sas relações não-significantes podem ser explicadas
pelo fato de que a circulação em ambientes on-line é
restrita à tela de um computador, e aspectos tangíveis
de lojas físicas não exercem influência ambiental
na Internet, como decoração do local, vendedores e
outros compradores.

Análise do modelo estrutural para o grupo 2
- impulsivos ocasionais

O segundo segmento de mercado para o qual o
modelo foi testado foi o de consumidores que reali-
zam compras por impulso ocasionalmente, que repre-
senta 531 respondentes. Os índices de ajustamento
do modelo estão abaixo do grupo l (72 = 1283,26;
GL = 316; p< 0,000; GFI = 0,84; AGFI=0,81; IFI
= 0,86; TLI = 0,85; CFI =. 0,86; RMSEA = 0,075).
Mesmo com índices inferiores, o modelo ainda tem
um ajustamento razoável, permitindo a análise dos
parâmetros padronizados, das estatísticas t e de suas
significâncias, conforme a tabela 7.

Caminho Estrutural

Circulacão - Compra por
Impulso

Impulsividade - Circulação
Impulsividade - Compra por
Impulso
Ambiente - Impulsividade

Ambiente - Circulação

Ambiente - Compra por
Impulso
Compra por Impulso - Em.
Positivas
Compra por impulso - Em.
Negativas

Parâmetro
Padronizado

-0,05

0,16

0,63

-0,01

0,28

0,20

0,44

0,14

Estat.
t

-0,91

3,03

10,17

-0,25

4,92

3,54

7,15

2,76

P ,

0,36

<0,01

<0,01

0,80

<0,01

<0,01

<0.01

<0,01

Hipótese

Hl

H2

'H3

H4

H5

116

H7

H8

Rejeitada

Aceita

Aceita

Rejeitada

Aceita

Aceita

Aceita

Aceita

Tabela 6 - Médias das Variáveis Ambientais e Compra por Impulso
por Cluster
Fonte: Autores

Tabela 7 - Estimativas dos Parâmetros para Impulsivos Ocasionais

Fonte: Autores

No segmento de impulsivos ocasionais, houve
rejeição das mesmas hipóteses (influência do am-
biente na impulsividade e da circulação na compra
por impulso) rejeitadas no segmento de impulsivos
freqüentes. Esse fato indica uma certa homogenei-
dade das amostras em relação a indivíduos com
alguma freqüência de compras por impulso, seja alta
ou média, evidenciada a partir das relações seme-
lhantes do modelo.
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Análise do modelo estrutural para o grupo 3
- não-impulsivos

O terceiro segmento de mercado para o qual o modelo
foi testado foi o de consumidores que não costumam re-
alizar compras por impulso, que representa 1.215 respon-
dentes. Os índices de ajustamento do modelo, a exemplo
dos outros grupos, foram adequados (72 = 1790,76; GL =
316; p< 0,000; GF1 = 0,89; AGFI=0,87; IFI = 0,88; TLI =
0,87; CFI = 0,88; RMSEA = 0,062), permitindo a correta
avaliação das inter-relações do modelo.

Na tabela 8, são apresentadas as estatísticas relativas
às relações do modelo, quais sejam, os parâmetros pa-
dronizados, as estatísticas t e suas significâncias.,

Caminho Estrutural

Circulação - Compra por
Impulso

Impulsividade - Circulação
Impulsividade - Compra por
Impulso

Ambiente - Impulsividade

Ambiente - Circulação

Ambiente - Compra por
Impulso
Compra por Impulso - Em.
Positivas
Compra por Impulso - Em.
Negativas

Parâmetro
Padronizado

-0,10

0,03

0,51

0,05

0,13

-0,08

0,35

-0,19

Estat.
t

-1,70

0,83

6,18

1,1!

2,54

-1,23

5,09

-3,66

P

0,09

0,41

<0,01

0,27

<0,01

0,22

<0,01

<0,01

Hipótese

Hl

H2

H 3

H4

H5

H6

H7

H8

Rejeitada

Rejeitada

Aceita

Rejeitada

Aceita

Rejeitada

Aceita

Aceita

Tabela 8 - Estimativas dos Parâmetros para Não-impulsivos

Fonte: Autores

Quatro das oito hipóteses de pesquisa foram rejeita-
das para o segmento de consumidores não-impulsivos.
Além das hipóteses rejeitadas anteriormente, não há
influência da impulsividade na circulação e do ambiente
na compra por impulso. Os consumidores com baixa
freqüência de compra por impulso tendem a apresentar
baixos índices de impulsividade individual e, por con-
seqüência, circulam menos dentro do ambiente de loja.
Além disso, esses consumidores são menos suscetíveis
aos estímulos do ambiente de loja, não realizando
compras por impulso na mesma intensidade do que a
verificada em outros segmentos.

Com base na análise do modelo e do comportamento
das variáveis, e considerando os segmentos de mercado
avaliados, a seguir, são apresentadas as conclusões e
implicações dos resultados obtidos na pesquisa para
acadêmicos e profissionais de marketing.

Conclusões

Entre os achados obtidos na avaliação da amostra
completa, comprovou-se a influência do constructo
ambiente sobre a impulsividade individual de compra,
possibilitando afirmar que os estímulos presentes na loja
virtual podem despertar a impulsividade individual, que
gera compras impulsivas. No que tange às conseqüên-

cias da compra impulsiva, evidenciou-se o seu efeito
na geração de emoções positivas. A natureza hedônica
da atividade de compra por impulso (HAUSMAN,
2000), que pode ser empregada para o gerenciamento
do humor do indivíduo (YOUN, 2000) ou até mesmo
para reduzir conflitos emocionais (BELLENGER e
KORGAONKAR, 1980), gera sentimentos positivos,
como alegria, empolgação e orgulho. Os resultados
confirmam o estudo de Gardner e Rook (1988), que
indicava que as emoções decorrentes do compra por
impulso são predominantemente positivas.

Sob a ótica do desenvolvimento de conhecimen-
tos sobre o comportamento de compra por impulso,
a proposição do modelo aqui apresentado amplia o
foco dos estudos até então realizados. Os estudos an-
teriores tinham como preocupação o entendimento dos
antecedentes do comportamento por impulso (ROOK
e HOCH, 1985; ROOK, 1987; BEATTY e FERREL,
1998; YOUN, 2000; HAUSMAN, 2000), sem avaliar,
de forma integrada, as repercussões das compras impul-
sivas. Entretanto, a maior contribuição do estudo está
em contemplar a influência do ambiente na ocorrência
de compra por impulso, principalmente no contexto do
varejo virtual, ainda carente de estudos aprofundados so-
bre as peculiaridades do comportamento do consumidor
nessa nova realidade de consumo.

O estudo desenvolvido trouxe como constatação a
importância da relação existente entre o ambiente do
site, desde sua apresentação até os serviços prestados
pela empresa que o gerencia, e a impulsividade do in-
divíduo e a ocorrência de compra por impulso. Foram
identificados aspectos relacionados com as vantagens
econômicas de realizar a compra pela Internet (e não em
uma loja convencional), assim como a credibilidade da
loja virtual. As vantagens de comprar à distância, sem
contato físico e manuseio do produto, devem ser sufi-
cientemente claras e evidentes para que o consumidor
"se permita" realizar compras por impulso, tornando-se
atraentes para o público em geral. Adicionalmente, os
problemas associados à falta de segurança da transação
pela Internet ainda restringem uma maior aceitação desse
canal de vendas, sendo um elemento apreciado como de
grande relevância a credibilidade e a seriedade da loja
virtual. Para tanto, a construção de marcas fortes de sites,
que possuam a confiança dos consumidores, somada a
prática de preços atrativos e competitivos em relação
às lojas tradicionais, poderia propiciar um volume mais
expressivo de compras impulsivas.

Como um dos propósitos do estudo, buscou-se iden-
tificar segmentos de clientes em função da freqüência
de realização de compras impulsivas pela Internet.
As diferenças identificadas entre os segmentos são
importantes na elaboração de estratégias por parte das
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empresas de varejo on-line. Consumidores impulsivos
freqüentes e impulsivos ocasionais não apresentaram os
mesmos padrões de relacionamento dos consumidores
não-impulsivos em relação às variáveis estudadas. Dessa
forma, as empresas ligadas ao comércio eletrônico po-
dem utilizar a freqüência de compras impulsivas como
base para a determinação de estratégias diferenciadas
entre os seus clientes, pois não parece ser vantajoso
desenvolver composto de marketing único para a totali-
dade do mercado.

A principal diferença entre os segmentos l e 2 e o
segmento 3 está na influência do ambiente na compra
por impulso, que não é significativa para o grupo de
consumidores não-impulsivos. Esse resultado tem sua
lógica, pelo fato de que o ambiente de Internet não con-
segue emular as características de uma loja, de modo
que a possível influência de um espaço físico agradável,
um vendedor persuasivo ou outros estímulos típicos do
mercado real não pode ser exercida on-line. Essa dificul-
dade afetará principalmente as empresas com clientes
que buscam mais informações antes da compra e não
costumam adquirir produtos sem planejamento, como o
terceiro segmento identificado neste estudo. Em relação
a este público, sugere-se o foco em uma comunicação
on-line de caráter mais emotivo, visto que a geração de
emoções positivas após a compra por impulso foi o ponto
em comum entre os três segmentos.
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Anexo A - TABELAS DE CARACTERIZA-
ÇÃO DA AMOSTRA POR SEGMENTOS

Sexo

Masculino
Feminino
Total

Impulsivos
Freqüentes

52,3
47,7
100,0

Impulsivos
Ocasionais

39,9
60,1
100,0

Não-Impulsivos

47,3
52,7
100,0

Tabela A1 - Sexo (dados em percentuais)
Fonte: Autores

Renda Familiar

Até RS 2.000
De R$2.001 a RS 3.000
De RS 3. 000 a RS 4.000
De RS 4.000 a RS 5.000
De RS 5.001 a RS 6.000
Mais de RS 6.000
Total

Impulsivos
Freqüentes

33,0
23,0
13,3
10,4
6,1

14,2
100,0

Impulsivos
Ocasionais

26,0
19,0
15,4
12,2
9,6
17,7

100,0

Não-Impulsivos

29,5
22,6
15,2
11,2
6,4
15,1

100,0

Tabela A2 - Renda Familiar (dados em percentuais)
Fonte: Autores

frequencia de Compra
pela Internet

Comprei apenas uma vez por mês
Menos de ume vez por mês
De 1 a 2 vezes por mês
De 3 a 4 vezes por mês
Total

Impulsivos
Freqüentes

1,6
5,2
9,9
83,3
100.0

Impulsivos
Ocasionais

3,0
7,7
10,4
78,9
100,0

Não-Impulsivos

1,0
5,4
10,6
83,0
100,0

Tabela A3 - Freqüência de Compra pela Internet (dados em per-
centuais)
Fonte: Autores

SOLOMON, M.R. Consumer behavior- buying, having and being
4. ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1999.

WATSON, D.; CLARK, A.; TELLEGEN, A. Development and valida-
tion of brief measures of positive and negative affect: The PANAS
Scales. Journal of Personality and Social Psychology, v. 54, p.
1063-1070, jun.1988.

WELLES, G. We are in the habit of impulsive buying. USA Today,
May 21 th, 1986.

WEUN, S.; JONES, M.; BEATTY, S.Aparsimoniousscaletomeasure
impulse buying tendency. ln:AMAEducators'sConference: Enhancing
Knowledge Development in Marketing, 1997. Proceedings. American
Marketing Association, 1997.

WOLMAN, B.B. Dictionary of behavioral science. New York: Aca-
demic Press, 1989.

YOUN, S. The dimensional structure of consumer buying impul-
sivity: measurement and validation: Tese (doutorado), University of
Minnessota, 2000.

YOUN, S.; FABER, R. Impulse buying: its relation to personality traits
and cues. In: Advances in Consumer Research, 2000. Proceedings.
Association for Consumer Research, 2000. p. 179-185.

Freqüência de Compra
por Impulso

Não Impulsivo
Impulsivo
Total

I m p u l s i v o s
Freqüentes

38,7
61.3
100,0

Impulsivos
Ocasionais

80,2
19,8

100,0

Não-Impulsivos

95,0
5,0

100,0

Obs: Essa variável foi criada a partir da codificação da variável "Com-
pra por Impulso", que possuía escala bietápica de concordância de 6
posições, sendo considerado o intervalo de 1 a 3 como não impulsivo
e de 4 a 6 como impulsivo.
Tabela A4 - Realização de Compra por Impulso (dados em per-
centuais)
Fonte: Autores

Produtos Mais Comprados

Cd's
Livros e revistas
Eletrodomésticos

Eletronicos
Computadores e softwares
Brinquedos
DVE e acessórios
Outros
Artigos de papelaria
Perfumaria c cosméticos
Aumentos e bebidas
Esporte e ginástica
Cama, mesa e banho
Flores

Higiene e Limpeza
[oras
Autos e motos
Imóveis

Impulsivos
Frequentes

78,5
66,7
32,7
39,8
27,7
28,3
29,9
29,5
23,6
26,7
17,9
14,4
15,9
15,2
13,1
3,2
1,6
10

Impulsivos
Ocasionais

77,0
69,1
38,7
31,3
33,4
28,3
27,5
26,4
20,9
19,1
18,5
14,3
12,5
10,2
12,6
2,3
LI
0,4

Não-
Impulsivos

73,4
69.6
40,9
32,4
30.1
28,9
27,6
27,2
22,3
18,8
15,9
14,2
12,4
12,8
11,5
1.5
1.4
0.2

Total

75.8
68,5
40.1
32,3
30,0
28,6
28,4
27,8
22,4
21,5
17,1
14,3
13,6
13,1
12,2
2.2
1.5
0,5

Obs.: Questão de múltipla escolha
Tabela A5 - Produtos Mais Comprados pela Internet (dados em
percentuais)
Fonte:Autores
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