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Resumo 

Observando-se o exercício da Administração em âmbito mundial e nacional, percebe-
se crescimento da atuação empresarial e do consumidor na Internet a partir de 1992. 
Empresas como General Motors e Correios do Brasil, dentre outras, usam a Internet 
como meio de comunicação, distribuição e vendas. E, nesse sentido observa-se que 
a comunicação revela-se como importante fator a gerar preferências por marca no 
âmbito da Internet. Esta circunstância incita a busca de resposta para uma 
importante questão: Por que a interatividade da Internet ao aumentar a memória 
explícita do consumidor gera maior preferência por sites? Nenhum resultado empírico 
acadêmico foi encontrado, considerando-se publicações científicas nacionais e 
internacionais, que contemplassem essa indagação. 
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Introdução 

O objetivo desta pesquisa visa identificar quais variáveis levam o consumidor a 

escolher entre dois ou mais sites que, basicamente, vendem os mesmo produtos ou 

produtos muito similares.  

Levando em consideração Pereira e Blanes (2014), a intensa presença da tecnologia 

na vida dos jovens da geração y (nascidos entre 1977 e 1997, numa época de grandes 

avanços tecnológicos) e da geração z (nascidos de 1998 a 2010, que não conhecem a 

vida sem tecnologia), há uma tendência de que as compras realizadas de forma 

online aumentem cada vez mais.  

Para contribuir com a superação dessa lacuna teórica, realizou-se pesquisa teórico-

empírica tendo como arcabouço teórico os conceitos: (1) a Interatividade Homem-

Computador na Internet, (2) Preferência por Marcas. Os dados foram obtidos por 

pesquisa exploratória com estudantes da faculdade ESPM da cidade de São Paulo, 
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selecionados por meio da lista do corpo discente das faculdades. Fez-se pesquisa 

qualitativa tipo fenomenológica com entrevistas em profundidade. 

1- Revisão da Literatura 

A revisão da literatura trata da relevância da internet, Interatividade, 

Compras pela Internet, Teoria e antecedentes de compra pela Internet. 

1.1 A crescente relevância da Internet  

Blackwell et al. (2000) expõem que, muitos consumidores independentemente de 

suas intenções, estão expostos a um grande volume de informações tanto do tipo 

‘on-line’ quanto ‘off-line’. Assim, a Internet como canal de comunicação ‘on-line’ 

ao atender os interesses dos consumidores pode reduzir os custos de busca por 

informações e otimizar a decisão de compra. Para Häubl e Trifts (2000), a assistência 

interativa de decisões projetadas para ajudar os consumidores na fase inicial de 

seleção dos produtos disponíveis e para facilitar comparações em detalhes entre as 

várias alternativas tem propriedades desejáveis para a tomada de decisão de compra 

do consumidor.  

Para Wee (2003), a aceitação de um novo canal de comunicação depende de fatores 

que afetam tanto o processo de adoção quanto o de uso. De um lado, tecnologias 

interativas de compra proveem extensivas seleções de produtos, poderosas 

ferramentas de busca e seleção de informações (VRECHOPOULOS et al., 2001). 

Diminuindo-se os custos de busca, estas tecnologias podem melhorar a qualidade da 

decisão de compra (SULTAN e HENRICHS, 2000). Por outro lado, a qualidade da 

informação digital pode ser ruim, em especial se os consumidores geralmente 

confiam na interação física ou social para avaliar a qualidade do produto.  

Segundo a ONU (2014) o número de usuários da Internet é crescente em âmbito 

mundial e já alcançou a marca de quase três bilhões de usuários, mostrando um 

crescimento de 6,6% em 2014 – cerca de 40% da população mundial. Nesse mesmo 

período, o IBGE (2014) indicou que no Brasil o crescimento foi 9,8 milhões de 

internautas, aumento 11,4% em relação a 2013. Verifica-se nos planos mundial e 

nacional que houve grande aumento do número de usuários dessa mídia.   
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1.2 Interatividade 

Para Heeter (2000) e Wu (2005), dentre outros, a interatividade apresenta-se 

como um tópico de maior potencial da Internet e McMillan e Hwang (2002) 

argumentam para evitar a premissa de que a Internet seja sinônimo de 

Interatividade, visão esta compartilhada por Rafaelli e Sudweeks (1997). Para estes, 

interatividade por ter definições diferentes em função do contexto em que é 

aplicada não é uma característica implícita à Internet.  

Nesse sentido, Cho e Leckenby (1998) expõem que o conceito de 

interatividade tem longa história, porém sua importância renasce por se tratar da 

principal vantagem competitiva da Internet frente às demais mídias. A exposição 

para ver o conteúdo da mensagem, sendo um ato voluntário, leva a um 

processamento de informações mais ativo e intenso em relação à exposição passiva 

que independe da vontade do usuário.   

CHEN et al. (2005) enfatizam que esta exposição voluntária gera maior 

atenção à mensagem e ativa mais intensamente o processo de aprendizado. Após a 

ação inicial de clicar em um aviso, os usuários têm a opção de realizar mais ações 

para mais processamento da informação pela interação com a mensagem, como 

procurar mais sites, pesquisar conteúdos, marcar os sites para referência futura e 

compras de produtos.   

1.3 Compras pela Internet 

Comprar produtos pela internet resume-se em selecionar o objeto desejado, 

adicioná-lo ao carrinho de compras, fazer o procedimento de cadastro e validação 

do cartão de crédito e aguardar que sua compra chegue até a porta de seu casa. É 

um processo que não exige complicações, não tem vendedores e, por esta razão 

muitas vezes faz com o que o preço seja mais barato quando comparado às lojas 

físicas, é cômodo, pois o cliente não tem que sair de sua casa. O preço ainda é um 

fator determinante nas vendas e, como a internet aumentou o acesso do consumidor 

às informações de preço, ele se torna um fator decisivo nas compras online (Cláudio 

Lima, 2014).  

Proposição 1: As pessoas preferem sites com menor preço 
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Atualmente, as pessoas podem comprar tudo o que necessitam pela internet. As 

empresas estão investindo cada vez mais em e-commerce para melhor atender e 

oferecer comodidade ao cliente, sendo possível encontrar até Delivery de 

supermercados nas grandes cidades do país. 

Por outro lado, as vezes o produto não está disponível no site na hora da realização 

da compra, fazendo com que o consumidor tenha que aguardar alguns dias para a 

reposição do estoque (Cláudio Lima, 2014). 

Proposição 2: A preferência de compra depende da disponibilidade do produto nas 

lojas 

Outro fator relevante é que a compra pela internet não entrega o produto 

imediatamente para o consumidor, além de não gerar o contato físico e 

experimentação antes da compra (George, 2004). 

Proposição 3: As pessoas preferem sites que o tempo de entrega da mercadoria é 

menor 

1.4 Teoria e antecedentes de compra pela internet 

De acordo com Sääksjärvi e Samiee (2007), em âmbito histórico pode-se dizer que a 

Internet é um fenômeno novo no mundo do consumidor, mas que já mostrou seu alto 

impacto nas marcas e em suas identidades. O fato de que não é necessário pagar um 

alto aluguel e ter um menor custo de existência faz com que a presença online seja 

ainda mais atraente. No varejo esse impacto é ainda mais visível, já que as barreiras 

de entradas são mais baixas.  

Existem dois tipos de marcas na internet: (a) marcas que existem apenas no meio 

digital, são inteiramente novas e que dependem muito da Internet (marcas 

cibernéticas, ou cyber brands) e (b) marcas que já existiam no meio físico e que se 

estendem para o meio digital (extension brands). Como um exemplo de cyber brand 

pode-se citar a Amazon e Netshoes, que são lojas que só existem e só atendem no 

meio virtual. Já como exemplo de extension brand pode-se citar as redes Saraiva e 

Centauro, pois são lojas que primeiramente existiram no meio físico e depois se 

expandiram para o meio digital, seja por estratégia defensiva ou para alcançar novos 

mercados. 

O estudo realizado por Maria Sääksjärvi e Saeed Samiee mostra que não há diferenças 

relevantes no processo de decisão do consumidor quando exposto a uma cyber brand 
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ou a uma extension brand. Por esta razão, nesse estudo utilizaremos os mesmo 

critérios de avaliação de preferências para ambos os tipos de marcas online.  

A literatura destaca dois componentes como os principais motores da preferência de 

marca: o conhecimento da marca e a imagem da marca (Keller,1993). A percepção 

da marca segue a familiaridade do consumidor com a mesma (D. A. Aaker, 1996) e, 

portanto, é um elemento chave no estudo. Marcas já conhecidas pelo consumidor, 

com maior familiaridade, tem um impacto bem maior sobre as marcas 

desconhecidas.  

Proposição 4: As pessoas compram em sites com os quais são mais familiarizadas  

Consistente com a conceituação de Keller (1993), preferência de marca e associações 

de marca são vistas como antecedentes de familiaridade com a marca e a sua 

avaliação (ou seja, sua imagem de marca). 

2- Metodologia 

Nesta sessão, apresentam-se o modelo conceitual investigado, as proposições, 

problema de pesquisa e objetivo, procedimentos metodológicos para a coleta de 

dados, análise de dados. 

2.1 Proposições 

As proposições a seguir foram detectadas por meio da literatura. 

É um processo que não exige complicações, não tem vendedores e, por esta razão 

muitas vezes faz com o que o preço seja mais barato quando comparado às lojas 

físicas (Cláudio Lima, 2014). 

P1 – As pessoas preferem sites com o menor preço 

Por outro lado, as vezes o produto não está disponível no site na hora da realização 

da compra, fazendo com que o consumidor tenha que aguardar alguns dias para a 

reposição do estoque. (Cláudio Lima, 2014) 

P2 – A preferência de compra depende da disponibilidade do produto nas lojas 

Outro fator relevante é que a compra pela internet não entrega o produto 

imediatamente para o consumidor. (George, 2004) 

P3 – As pessoas preferem sites que o tempo de entrega da mercadoria é menor 

Marcas já conhecidas pelo consumidor, com maior familiaridade, tem um impacto 

bem maior sobre as marcas desconhecidas (Maria Sääksjärvi e Saeed Samiee, 2007). 

P4 – As pessoas preferem sites com os quais são mais familiarizadas  
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2.2 Problema e Objetivo 

Ressaltando-se o aumento significativo de usuários da Internet em função de sua 

maior natureza interativa em relação a outras mídias (BUSH e GILBERT, 2002), foi 

realizada uma pesquisa empírica para responder à pergunta: Quais são os critérios 

que aumentam preferência por sites de compra online? 

Para Shapiro e Krishnan (2001), quando o indivíduo pensa de forma deliberada na 

informação a que esteve exposto é um mecanismo para a tomada de decisão e leva 

à familiarização com um tipo de evento ou informação. Desta feita, o objetivo geral 

desta pesquisa é descobrir quais critérios aumentam a preferência por sites de 

compra online. 

Foi realizado um estudo exploratório para fazer a amostragem do domínio teórico 

(CHURCHILL, 1979).  

No Brasil a Internet tem, aproximadamente, 85,9 milhões de usuários (CGI.br, 2014). 

As cidades com maior número de usuários são: São Paulo, com 36%, seguida pelo Rio 

de Janeiro com 15% do total (Economiabr.net, 2005). Assim, define-se a população 

alvo como o conjunto de estudantes universitários, que estejam matriculados no 

curso de Publicidade e Propaganda, na faculdade ESPM, em São Paulo. (HEETER, 

1995; KERLINGER e LEE, 2000), que usam a Internet. O arcabouço amostral foi 

formado por lista de alunos regularmente inscritos no curso. Foram feitas 14 

entrevistas. A seleção dos participantes visando à homogeneidade dos resultados foi 

por questionário, considerando suas características demográficas; tempo de uso da 

Internet; e se é universitário matriculado no curso de Publicidade e Propaganda na 

ESPM São Paulo. 

Para a coleta de dados, fez-se uso do seguinte roteiro de entrevista com perguntas 

abertas para guiar as entrevistas para o atendimento dos objetivos: 

Problema da pesquisa: Quais são os critérios que aumentam preferência por sites 

de compra online? 

Objetivo Geral: Descobrir quais critérios aumentam a preferência por sites de 

compra online. 

 

 

 



 

Anais do 5º Seminário de Iniciação Científica da ESPM | ISSN: 2358-2138 
São Paulo | 27 de outubro de 2016 

7 

3 Discussão dos resultados  

a) Compras online 

Os critérios elaborados têm por origem as entrevistas realizadas, os quais são 

apresentados a seguir.  

 Critério 1: Confiança no site 

Confiança no site surgiu em todas as entrevistas e pode ser considerado o mais 

importante na hora da compra. A confiança é fundamental para esse público se sentir 

seguro na hora de realizar a compra. C. (20 anos, feminino) disse que “prefiro pagar 

mais caro comprando em um site que eu confio do que pagar barato em qualquer 

site e ter problemas com o produto depois, isso se o produto chegar né!” 

 Critério 2: Familiaridade com o site  

Esse critério teve algumas divergências, alguns disseram preferir comprar em sites 

com os quais são familiarizadas e outras disseram não sei importar tanto, desde que 

encontrem que o site possui uma boa reputação e boa avaliação das pessoas que já 

tiveram uma experiência de compra.  

“Tenho um pouco de medo de comprar em sites x (sic), que nunca ouvi falar”. C. 

(19 anos, feminino). 

“Eu não me importo de nunca ter ouvido falar do site, a única diferença é que vou 

pesquisar mais sobre ele para ver se posso confiar, mas se eu achar de boa eu compro 

sim.” B (21 anos, masculino). 

Também foi dito que a familiaridade não necessariamente é um fato positivo, pois 

você também pode ter bastante contato e ouvir falar muito de sites ruins e que não 

são confiáveis. L (20 anos, masculino) disse que “sempre tem aquele site que todo 

Mundo conhece, mas por ser um site ruim que sempre da problema”.  

 Critério 3: Tempo de entrega 

Também foi unanime que os jovens começam a se preocupar com a entrega do 

produto antes de acabar o prazo dado pela empresa. 

“Os sites sempre dão um prazo de entrega, mas eu sempre espero que chegue antes 

do prazo final. Eu fico muito ansioso esperando o que eu quero chegar.” M (20 anos, 

masculino)  

 Critério 4: Preço do frete 
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Todos os entrevistados alegaram que buscam sites que ofereçam o frete 

gratuitamente. Alguns citaram que até já desistiram de comprar algum produto 

online porque o valor do frete estava muito elevado. 

“Preferencialmente eu tento encontrar site com frete grátis, e geralmente eu acho 

fácil. Mas se não tiver nenhum, não basta só ver o preço do produto, tem que ver o 

preço do frete também”. N (21 anos, masculino)  

 Critério 5: Preço do produto 

Esse foi o que mais surpreendeu na pesquisa, pois na primeira etapa de perguntas, 

onde foi questionado o motivo dos entrevistados escolherem comprar algo pela 

internet ao invés de comprar em lojas físicas, obtivemos a resposta de que era por 

causa do preço associado com a praticidade. Assim, de antemão foi levantada a 

hipótese de que o preço seria o critério mais importante para escolher entre um site 

e outro, já que esse era o motivo de se comprar pela internet. Porém, ao chegar na 

segunda etapa de perguntas, os entrevistados disseram que preço muito importante 

sim, porém que confiança era o mais importante. 

“Eu uso sites que comparam preço sim, mas eu prefiro pagar mais caro nos sites que 

eu confio do que mais barato em sites que não parecem confiáveis”. I (19 anos, 

feminino) 

 Critério 6: Disponibilidade do produto 

A disponibilidade do produto também é um fator essencial, pois para a realização da 

compra é necessário ter o produto no site. Os jovens não querem esperar o produto 

ficar disponível no site, portanto se não acharem vão procurar em outro.  

“Não tem motivo esperar o produto ficar disponível em um site para comprar se em 

outro já estiver disponível. Já vou ter que esperar o tempo da entrega.” R (21 anos, 

masculino) 

b) Comportamento de compra online 

Por meio da pesquisa qualitativa tipo fenomenológica, percebe-se que há uma 

variação de comportamento dos entrevistados nas compras realizadas de forma 

online: (1) para produtos com alta necessidade de adaptação ao corpo humano e (2) 

para produtos com baixa necessidade de adaptação ao corpo humano. 

Na primeira categoria (1), produtos com alta necessidade de adaptação ao corpo 

humano, temos como exemplo de produtos dependentes da modelagem do corpo do 
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consumidor, roupas e tênis. Nesta categoria, os jovens são mais cautelosos na hora 

de decidir comprar o produto pela internet, e só o fazem quando é muito difícil 

encontrar tal produto em lojas físicas (Critério 6), ou se as lojas físicas são de difícil 

acesso para o mesmo.  

O principal motivo pelo qual isso ocorre, é que o comprador não tem certeza se o 

produto ficará bem em seu corpo, devido a inexistência do padrão de tamanho entre 

as lojas. Logo, se o produto não se adaptar ao corpo como o desejado, o cliente terá 

maior dificuldade em trocá-lo e um maior tempo de espera, comparado às lojas 

físicas. As roupas, mesmo se o cliente for comprar sempre da mesma marca, trazem 

cortes diferentes e podem não ter o caimento esperado pelo consumidor em seu 

corpo (Critério 1).  

“É muito difícil eu comprar roupas pela internet. Eu só compro quando é uma blusa 

muito específica, de séries de TV por exemplo que eu sei que não vou achar nas lojas 

físicas” R. (21 anos, masculino) 

Os entrevistados também tiveram o mesmo receio na categoria de sapatos. R. (20 

anos, feminino) alegou que “Sapato é uma coisa vai ficar no seu pé o dia inteiro. 

Então tem que ser confortável, que não aperte o pé e que dê para aguentar o dia. 

Tenho que experimentar antes e por isso só compro na loja física”. 

No caso do produto como os tênis, apesar de ainda haver certas restrições, os clientes 

estão mais dispostos a comprá-los pela internet do que roupas. Muitos justificaram 

que, como eles já têm algum outro tênis da marca da qual eles vão comprar, eles já 

sabem qual o número que usam daquele modelo (Critério 2).  

“Eu queria muito o tênis 5.0 da Nike, mas nunca achava a cor que eu queria... Como 

eu já tinha experimentado vários nas lojas e sabia que ia servir, eu comprei na 

internet mesmo” A. (19 anos, feminino) 

 A compra de tênis se torna mais fácil pelo fato de existirem poucos fabricantes, 

tornando possível que o cliente já tenha usado a marca do produto que deseja 

comprar e, portanto, já conheça seu número. Nesse caso, o critério de realizar ou 

não a compra de forma online deu-se através da facilidade de achar o produto em 

lojas “On-line” (Critério 6), a comodidade de não sair de casa e o preço. 

Na segunda categoria (2), produtos com baixa necessidade de adaptação ao corpo 

humano, temos como exemplo livros, ingressos em geral (de cinema, shows e teatro, 

por exemplo) e produtos eletrônicos, como celulares, computadores, 
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eletrodomésticos, entre outros. Nesta categoria os jovens não são tão cautelosos na 

hora de decidir comprar pela internet e, muitas vezes até o preferem do que comprar 

em lojas físicas. 

 “É muito mais fácil eu pegar meu celular para comprar alguma coisa e esperar 

entregarem na minha casa, do que eu ter que sair de casa e ficar na fila do caixa” 

A (19 anos, feminino) 

Os principais motivos para comprar pela internet esse tipo de produto são: a fácil 

comparação de preço (Critério 5) através de sites que listam os menores preços, a 

comodidade de não ter que sair de casa (Critério 6), preços mais baixos (Critério 5) 

do que em lojas físicas e a segurança de não andar com as compras na rua até chegar 

em casa, já que essa categoria de produtos têm um preço elevado. C. (19 anos, 

feminino) citou que “Comprei meu celular pela internet porque o preço estava mais 

baixo do que em outros lugares”  

Apesar de citarem que preço também é um fator relevante para preferirem comprar 

online do que fisicamente, a utilização de plataformas de comparação de preços foi 

dividida. Os que utilizam, argumentaram que é bom para acharem mais rapidamente 

o melhor preço (Critério 5). Os que não utilizam, argumentaram que não o fazem 

porque independente do preço preferem comprar nos sites em que já confiam 

(Critério 1). 

Para a realização dessa categoria de compra, os consumidores buscam informações 

sobre os produtos em sites de tecnologia, ou assistem vídeos informativos e 

comparativos no site YouTube. D. (20 anos, masculino) “Pesquisei muito antes de 

comprar meu celular, fui em vários sites para ver qual era o melhor e depois 

comparei os preços em vários sites”. Depois que a escolha do produto foi feita, 

alguns comparam os preços em sites de comparação específicos, como o Buscapé, 

escolhem o site com o menor preço (Critério 5), porém que também tenham 

confiança (Critério 1) e, só assim, entram no site da loja e realizam a compra. O 

preço do frete (Critério 4) e o tempo de entrega (Critério 3) também são decisivos 

se diferentes sites confiáveis oferecerem o mesmo preço. 

Sobre a expectativa em relação à esse tipo de compra, os entrevistados esperam das 

lojas online uma grande variedade de produtos disponíveis (Critério 6), uma compra 

prática (Critérios 2 e 1), entrega rápida (Critério 3), e que o produto chegue 

conforme o solicitado e sem nenhum dano (Critério 1). Também foi citado que é 
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interessante quando a loja disponibiliza em seu site o acompanhamento da entrega 

do produto, assim o cliente sabe onde sua compra está naquele determinado 

momento.  

“Se o produto que eu quero comprar não estiver disponível no site eu procuro em 

outro. Para mim não tem sentido ter que esperar o produto chegar na loja para 

depois eu ainda esperar chegar para mim, sendo que tem em outra loja já tem 

disponível” L. (20 anos, masculino) 

A frequência de compra também foi algo que variou bastante. Como citado 

anteriormente, os entrevistados costumam comprar pela internet produtos com 

baixa adaptabilidade ao corpo humano e geralmente esses produtos são bens 

duráveis, desta forma a frequência não é tão alta. Já no caso de ingressos e livros a 

compra ocorre em média três vezes ao mês. 

c) Análise em profundidade do Critério 1: Confiança  

Como já citado anteriormente, a análise da pesquisa surpreendeu ao ter a confiança 

como fator decisivo. Tão decisivo a ponto de excluir qualquer outro fator na hora de 

escolher o site se ele não fosse considerado confiável pelo consumidor. 

“Dependendo do site, se não me parecer confiável eu nem clico no link para abrir, 

não importa preço, não importa nada.” G (20 anos, masculino) 

Devido a importância desse critério, decidiu-se realizar uma nova pesquisa 

qualitativa com os mesmo entrevistados para responder a questão: o que um site 

precisa para ser considerado confiável? 

Os fatores elaborados tem por origem as entrevistas realizadas, os quais são 

apresentados a seguir.  

 Fator 1: Familiaridade  

Muitos disseram que ser familiarizado positivamente com o site gera confiança, já 

que eles escutam pessoas falando bem deles, ou já viram várias propagandas, o que 

aumenta o contato e conhecimento dos entrevistados com o site. 

“Tem uns sites que você sempre ouve o pessoal comentando bem, não sei explicar, 

você só fica sempre ouvindo falar dele, sei lá de onde e sabe que é confiável”. M (20 

anos, masculino) 

 Fator 2: Indicações de famosos nas redes sociais 
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Como essa geração está a todo momento em contato com as redes sociais elas 

acabam sendo mais influenciadas nessa plataforma do que nos meios de comunicação 

mais tradicionais. As redes sociais aproximaram o público dos famosos e conseguem 

seguir sua rotina e sua intimidade, criando uma sensação de proximidade e confiança 

com o seu ídolo.  

“Eu sigo várias blogueiras no Instagram e no Snapchat, ai elas sempre dão dicas lá 

de onde encontrar as coisas que elas estão usando, então eu confio porque elas não 

iam indicar coisa ruim”. R (20 anos, feminino) 

 Fator 3: Indicações de amigos 

Os entrevistados citaram que quando encontram o produto que desejam em algum 

site desconhecido, perguntam para seus amigos se os mesmos conhecem o site, se já 

tiveram experiências anteriores e se podem confiar. 

“Ah, eu não preciso necessariamente conhecer o site, se algum amigo meu conhece 

e me indica falando que é bom eu confio”. I (19 anos, feminino) 

 Fator 4: Experiências anteriores 

Todos responderam que já compraram algo pela internet e, por essa razão, 

adquiriram experiências com os sites em que já compraram. Essas experiências 

podem ter sido positivas ou negativas, o que faz com que esse consumidor relacione 

esse site com confiança ou não.  

“Adoro comprar no _______, eles sempre entregam a compra antes do prazo e vem 

tudo certinho, nunca tive problema. Meus dois últimos celulares comprei pelo site 

deles.” B (20 anos, feminino)  

4 Conclusão 

O objetivo geral da pesquisa que visava descobrir quais variáveis levam o consumidor 

a escolher entre dois ou mais sites foi totalmente atingido por este estudo. Todas as 

proposições levantadas anteriormente são relevantes na hora da escolha do site, 

porém antes do consumidor chegar nessa etapa há um fator determinante que foi 

descoberto por este estudo que foi ignorado pelos outros autores.  

Esse estudo acrescenta para a literatura que critério mais importante para preferir 

comprar em um site a outro é sem dúvida a confiança, e também ilustra o que é 

confiança em sites de compra para os entrevistados. Por meio da análise das 
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entrevistas temos que confiança é o resultado da soma de vários fatores como, 

familiaridade com o site, experiências anteriores, experiências de amigos e 

indicações de famosos nas redes sociais. Portanto, ilustrativamente temos que: 

CONFIANÇA = FAMILIARIDADE + EXPERIÊNCIAS PRÓPRIAS + EXPERIÊNCIAS AMIGOS 

+ INDICAÇÕES DE FAMOSOS 

Desta forma, surge um modelo conceitual advindo da pesquisa de campo.  

Figura 1 – Modelo conceitual  

 

O critério confiança é portanto o condicional da compra: o cliente só irá atrás das 

outras variáveis se primeiramente o site for considerado confiável. Se não há 

confiança não há compra. 

Após a confiança no site ser identificada pelos entrevistados, outros fatores são 

importantes para escolher entre dois ou mais sites, como Proposição 1: menor preço, 

Proposição 2: disponibilidade do produto, Proposição 3: tempo de entrega. Com base 

nas entrevistas, a Proposição 4: familiaridade não está mais adequada, já que ela na 

verdade é um dos fatores para obter a confiança do consumidor, e surge um novo 

fator ignorado anteriormente: o preço do frete. Entre essas variáveis, a mais 

importante é disponibilidade do produto, já que para realizar a compra no site deve 

haver o produto, caso contrário o cliente vai buscá-lo em outro site que também seja 

confiável, fato que sustenta a Proposição 2: disponibilidade do produto. Entre as 

outras três variáveis não têm como dizer qual é a mais preferida pelos entrevistados, 

já que elas dependem da situação de compra. Por exemplo, se o consumidor precisa 
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do produto com urgência o fator mais relevante é o tempo de entrega, já se o 

consumidor não precisar do produto com muita urgência o fator mais relevante torna-

se o preço do produto associado ao preço do frete. Por essa razão, a Proposição 1: 

menor preço deve ser analisada com maior profundidade, pois preço é sim um fator 

importante, mas só se primeiramente o site for confiável e depende da urgência que 

o cliente necessita do produto.  

Portanto, para conquistar a preferência do consumidor o site deve buscar atender as 

expectativas dos consumidores em relação à compra para que eles tenham boas 

experiências e assim possam voltar a comprar no site e relatar suas experiências para 

os amigos. O site também deve ser familiar para o consumidor, ou seja, o site tem 

que buscar sem conhecido para o público, por isso deve investir em propagandas. 

Como esse público está muito presente na internet, os entrevistados também 

compram em sites indicados pelas pessoas influentes nas redes sociais que relatam 

suas experiências.  

 O estudo fornece evidências de que para realizar compras da categoria (1) que são 

os produtos com alta necessidade de adaptação ao corpo humano, os entrevistados 

são motivados pela dificuldade de achar o produto desejado nas lojas físicas. Para 

realizar compras da categoria tipo (2) que são os produtos com baixa necessidade de 

adaptação ao corpo humano, os entrevistados são motivados pela facilidade de achar 

os produtos (não precisam andar de loja em loja), pelo preço mais baixo ao 

comparado com lojas físicas e pela praticidade que essa compra lhe fornece – como 

a facilidade de escolher o melhor produto e a comodidade de não sair de casa. 

  

Referências  

Aaker, D. A. (1996). Measuring brand equity across products and markets.California 
management review, 38(3), 102-120. 

ANDERSON, J. C., GERBING, D. W. Structural equation modeling in practice: A review 
and recommended two-step approach. Psychological Bulletin, v. 103, n. 3, p. 411-
442, 1988.  

BELLMAN, S., ROSSITER, J. R. The website schema. Journal of Interactive 
Advertising, v. 4, n. 2, p. 1-16, 2004. 

BLACKWELL, R. D., MINIARD, P. W., ENGEL, J. F. Consumer Behavior. 9. ed. Chicago: 
South-Western College Pub, 2001. 592 p. 

BYRNE, B. M. A primer of LISREL: Basic applications and programming for 
confirmatory factor analytic models. New York: Springer-Verlag, 1989. 400p.  

CHIN, W. Issues and opinion on structural equation modeling. MIS Quarterly, v. 22, 
n. 1, p. vii-xvi, 1998. 

http://www.springer-ny.com/


 

Anais do 5º Seminário de Iniciação Científica da ESPM | ISSN: 2358-2138 
São Paulo | 27 de outubro de 2016 

15 

CHEN, Q., GRIFFITH, D. A., SHEN, F. The effects of Interactivity on cross-channel 
communication effectiveness. Journal of Interactive Advertising, v. 5, n. 2, p. 1-
13, 2005. 

CHO, CHANG-HOAN; LECKENBY, J. D. Interactive as a Measure of Advertising 
Effectiveness. Disponível em:  <http://www.utexas.edu>. Acesso em: 31 dez. 
1998.   

CHURCHILL, G. A paradigm for development better measures of marketing 
constructs. Journal of Marketing Research, v. 16, n. 1, p. 64-73, 1979. 

COYLE, J. R., THORSON, E. The effects of progressive levels of Interactivity and 
Vividness in Web Marketing Sites. Journal of Advertising, v. 30, n. 3, p. 65-77, 
2001. 

CORNWELL, T. B., WEEKS, C. S., ROY, D. P. Sponsorship-linked marketing: Opening 
the Black Box. Journal of Advertising, v. 34, n. 2, p. 21-43, 2005. 

ECONOMIABR. Disponível em: <http://www.economiabr.net>. Acesso em: 1 out. 
2005. 

Folha de S.Paulo, Internet já tem quase 3 bilhões de usuário no Mundo, diz ONU. 
Disponível em <http://www1.folha.uol.com.br/tec/2014/11/1553088-internet-ja-
tem-quase-3-bilhoes-de-usuarios-no-mundo-diz-onu.shtml>.Acesso em 25 Mar.2016 
GEORGE, J. F. (2004). The theory of planned behavior and Internet 

purchasing.Internet research, 14(3), 198-212. 
HAIR Jr., J. F.; ANDERSON, R. E.; TATHAM, R. L.; BLACK, W. C. Multivariate Data 

Analysis. 5. ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, 1998. 730p. 
HAUBL, G.; TRIFTS, V. Consumer decision making in online environments: The effects 

of interactive decision aids'. Marketing Science, v. 19, n. 1, p. 4-21, 2000. 
HEETER, C. Interactivity in the Context of designed Experiences. Journal of 

Interactive Advertising, v. 1, n. 1, p. 1-15, 2000. 
HEETER, C. Communication Research on Consumer VR. In: BIOCCA, F.; LEVY, M. R. 

(Ed.) COMMUNICATION IN THE AGE OF VIRTUAL REALITY. Hillsdale: Lawrence 
Erlbaun Associates, 1995. p. 191-218. 

KELLER, K. L. (1993). Conceptualizing, measuring, and managing customer-based 
brand equity. the Journal of Marketing, 1-22. 

KERLINGER, F. N.; LEE, H. B. Foundations of Behavioral Research. 4. ed. London: 
Thomson Learning, 2000. 890p. 

LEVY, M. R.; WINDAHL, S. Audience activity and gratifications: A conceptual 
clarification and exploration. Communication Research, v.11, n. 1, p. 51-78, 
1984. 

Lima, C. R. F. (2014). Fatores que influenciam a utilização do e-commerce na 
percepção de futuros gestores do curso de Administração da UEPB. 

LOMBARD, M., SNYDER-DUCH, J. Interactive advertising and presence: A framework. 
Journal of Interactive Advertising, v. 1, n. 2, p. 1-14, 2001.  

MALHOTRA, N. K. Pesquisa de Marketing: uma orientação aplicada. Porto Alegre: 
Bookman, 2001. 719p. 

 McMILLAN, S. J. Health Communication and the Internet: Relations Between 
Interactive Characteristics of the Medium and Site Creators, Content, and Purpose. 
Health Communication, v. 11, n. 4, p. 375-390, 1999.  

McMILLAN, S. J., HWANG, J. S. Measures of perceived interactivity: An exploration 
of the role of direction of communication, user control, and time in shaping 
perceptions of interactivity. Journal of Advertising, v. 31, n. 3, p. 29-42, 2002. 

MKTEAM. Disponível em:<http://www.mkteam.com.br>. Acesso em: 28 set. 2005. 

http://www.utexas.edu/coc/admedium/Ivory/3ACHO/99AAACHO.html
http://www.economiabr.net/2003/08/02/inclusao.html
http://www.mkteam.com.br/


 

Anais do 5º Seminário de Iniciação Científica da ESPM | ISSN: 2358-2138 
São Paulo | 27 de outubro de 2016 

16 

MUTHUKRIDHNAN, A. V., KARDES, F. R. Persistent preferences for product attributes: 
The effects of the initial choice context and uninformative experience. Journal of 
Consumer Research, v. 28, n.1, p. 89-104, 2001. 

 
PASQUALI, L. Psicometria. Teoria dos testes na Psicologia e na educação. RJ: 

Editora Vozes, 2003. 397p. 
PEREIRA, C. D. S., & Blanes, M. L. B. (2015). CHOQUE DE GERAÇÕES NO AMBIENTE 

DE TRABALHO: Geração Baby Boomers, X, Y, Z. 
PETER, J. P. Construct validity: A review of basic issues and marketing practices. 

Journal of Marketing Research, v. 18, n. 2, p. 133-145, 1981. 
POSAVAC, S. S., SANBONMATSU, D. M., KARDES, K. R. The brand positivity effect: 

When evaluation confers Preference. Journal of Consumer Research, v. 31, n. 3, 
p. 643-651, 2004. 

RAFAELI, S.; SUDWEEKS, F. Networked Interactivity. Journal of Computer-Mediated 
Communication, v.2, n. 4, p. 1-6, 1997. Disponível em: 
<http://jcmc.indiana.edu>.  Acesso em: 5 jul. 2005.   

REGAN, D. Perceptual Motor Skills and Human Motion Analisys. In: SALVENDY, G. (Ed.) 
HANDBOOK OF HUMAN FACTORS AND ERGONOMICS. 2. ed. New York: John Wiley & 

Sons, Inc., 1997. p. 174-218. 
RYAN, G. W.; BERNARD, H. R. Data Management and Analysis Methods. In: DENZIN, 

N. K; LINCOLN, Y. S. (Ed.) HANDBOOK OF QUALITATIVE RESEARCH. 2. ed. London: 
Sage Publications, Inc., 2000. p. 769-802. 

SÄÄKSJÄRVI, M., & SAMIEE, S. (2007). Nonprice antecedents of consumer preference 
for cyber and extension brands. Journal of Interactive Marketing,21(1), 22-35. 

SCHUMANN, D. W., ARTIS, A., RIVERA, R. The Future of Interactive Advertising 
Viewed Through an IMC Lens. Journal of Interactive Advertising, v. 1, n. 2, p. 1-
16, 2001. 

SKURNIK, I., YOON, C., PARK, D. C., SCHWARZ, N. How warnings about false claims 
become recommendations. Journal of Consumer Research, v. 31, n. 4, p. 713-
725, 2005. 

STAFFORD, T. F.; STAFFORD, M. R.; SCHKADE, L. L. Determining Uses and 
Gratifications for the Internet. Decision Sciences, v. 35, n. 2, p. 259-288, 2004. 

STEUER, J. Defining Virtual Reality: Dimensions Determining Telepresence. Journal 
of Communication, v. 42, n. 4, p. 73-93, 1992. 

SULTAN, F., HENRICHS, R. B. Consumer preferences for Internet services over time: 
initial explorations. The Journal of Consumer Marketing, v. 17, n. 5, p. 386-407, 
2000. 

VRECHOPOULOS, A. P., SIOMKOS, G. J., DOUKIDIS, G. I. Internet shopping adoption 
by Greek consumers. European Journal of Innovation Management, v. 4, n. 3, p. 
142-153, 2001. 

WEE, T. T. T. Factors affecting new product adoption in the consumer electronics 
industry. Singapore Management Review, v. 25, n. 2, p. 51-71, 2003. 

WU, G. The Mediating role of perceived Interactivity in the effect of actual 
Interactivity on attitude toward the website. Journal of Interactive Advertising, 
v. 5, n. 2, p. 1-14, 2005. 

 
 

http://jcmc.indiana.edu/vol2/issue4/rafaeli.sudweeks.html

