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RESUMO 

O objetivo geral desta Monografia consiste em identificar qual a forma mais utilizada 
pelos acadêmicos numa Universidade Federal situada na cidade de Porto Velho – RO, 
para a compra de aparelhos eletrônicos entre o varejo físico e varejo digital, bem como 
a satisfação dos acadêmicos ao utilizar esses dois meios de comércio. A Metodologia 
utilizada foi de natureza aplicada, com abordagem quantitativa e fins exploratórios. Foi 
realizado um estudo de caso em uma amostra do público, utilizando o questionário 
como meio de coleta de dados. Como resultado, constatou-se entre os respondentes 
uma predominância do sexo feminino, com idade entre 16 e 26 anos, solteiro, com 
renda média até R$1500,00. A maioria dos acadêmicos respondentes preferem o 
varejo físico e em sua maioria se mostram satisfeitos com as lojas físicas situadas em 
Porto Velho, porém mostram-se neutros quanto ao serviço pós-venda oferecido pelas 
mesmas, Os questionados que preferem adquirir eletrônicos no varejo físico 
despenderam em média de R$1000,00 a R$2000,00 na compra desses produtos nos 
últimos três anos, onde esses clientes em sua maioria preferem utilizar como forma 
de pagamento o parcelamento no cartão de crédito nas suas compras e em sua 
grande maioria parcelam estas compras em 6 vezes. 

Palavras-Chaves: Varejo. Varejo Físico. Comércio. E-commerce. 

 

ABSTRACT 

The objective of this monograph is identifying the common method of purchasing done 
by the academics of a Federal University located in Porto Velho, city of the estate of 
Rondônia. The comparison were made between physical and digital retail stores 
focusing on the buying of electronic devices. As well as the satisfaction of the 
academics while using these two methods of trade. The Methodology used were of the 
applied nature, with a quantitative approach and exploratory purposes. A case study 
were conducted on a parcel of the public and the data collection were done through 
surveys. Results have shown  a predominance of females, aged between 16 and 26, 
single, having an average income of up to R$1,500.00. The majority of the interviewed 
students prefer physical retail stores over the digital and most of them are satisfied 
with the physical stores located in Porto Velho. However they are neutral while the 
subject is the after sales service offered by the stores. 
Keywords: Retail. Physical Retail. Trade. E-commerce. 
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INTRODUÇÃO 

  

De acordo com Mansano e Gorni (2014) o comércio on line está evoluindo e as 

empresas estão investindo nesta nova modalidade de varejo, proporcionando 

economia financeira e comodidade aos consumidores que utilizam a internet para 

pesquisar e adquirir bens e serviços. Em 1991 havia 16 milhões de usuários de 

dispositivos wireless no Mundo. Em 2013 este mesmo número passou para 7 bilhões 

em um mundo de 7,7 bilhões de pessoas (adultas, jovens, recém-nascidas, idosos, 

etc.). É notável que praticamente todo o mundo está conectado via dispositivos 

wireless (CASTELLS 2014).  

No Brasil, com o contorno do problema de infraestrutura física para 

telecomunicações, a Internet tem cada vez mais tomado conta da vida dos brasileiros. 

Cada ano que passa podemos ver o crescimento do número de usuários. De acordo 

com o IBOPE, no segundo trimestre de 2013 podíamos ver mais de 105 milhões de 

brasileiros conectados à Internet de alguma maneira. 

Além da rápida disseminação no Brasil e no resto do mundo, esta rede de 

indivíduos também começou a ter seu papel fundamental na vida das pessoas a partir 

do momento que este indivíduo começou a conseguir extrair informações necessárias 

através da Internet. Um estudo publicado por Martin Hilbert e López (2011) mostrou 

que 95% da informação existente no planeta é digitalizada (informação que está 

disponível em código digital) e em sua grande parte está disponível na Internet. Pode-

se ver que a Internet além de conectar as pessoas, garante a produção, a distribuição 

e o uso da informação digitalizada em todos os formatos. 

As vendas no varejo eletrônico ou e-commerce teve uma grande importância e 

um crescimento significativo, levando em consideração o crescimento do varejo 

digital, tornou-se natural a compra e venda de produtos sem a necessidade de estar 

presente fisicamente, tornando possível a não utilização de um ponto de venda fixo 

para venda de produtos o que era pouco possível através do varejo tradicional, onde 

um ponto de venda era imprescindível para o sucesso as vendas. As novas 

tecnologias e o e-commerce cada vez mais vêm possibilitando aos consumidores 
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comprar o mundo sem sair de casa, gerando um crescimento exponencial a esse novo 

meio de varejo causando impactos cada vez mais significativos ao varejo tradicional 

(LEVY, WEITZ, 2000). 

Esse novo meio de compra e venda, vem tirando espaço do varejo tradicional 

que necessita se reinventar e se atualizar para continuar em crescimento e conseguir 

bater de frente com esse concorrente que a cada dia que se passa conquista mais 

clientes, fidelizando estes com suas facilidades. Para isso, se faz necessário que os 

gestores do varejo tradicional entendam o comportamento do consumidor, que de 

acordo com a velocidade que o mercado tem se modificado vem sendo inseridos em 

uma constante busca do menor desperdício de tempo possível (SCHIFFMAN e 

KANUK, 2000). 
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1. PROBLEMA 

Em um mercado cada vez mais tecnológico e globalizado, o consumidor 

demanda cada vez mais produtos eletrônicos com acesso à internet e outras 

funcionalidades tecnológicas. Junto com a evolução da internet veio a facilidade e a 

comodidade para realizar compras através do varejo on line. Essa facilidade vem 

preocupando cada vez mais os varejistas que temem perder mais espaço para o 

comercio virtual que tem dentre seus diferenciais para o varejo tradicional um preço 

mais competitivo, formas de pagamento mais flexíveis, a facilidade para comparação 

de preço entre produtos, tudo na comodidade de alguns cliques através de um 

aparelho eletrônico.  

Com isso, o varejo tradicional se vê na necessidade de se reinventar e buscar 

novas alternativas para competir com o e-commerce ou varejo on line. Na cidade de 

Porto Velho as grandes lojas presentes no centro comercial e shopping já trabalham 

com as duas formas de varejo buscando uma forma de atender esses dois tipos de 

demandas dos consumidores locais. A partir destas constatações surgem algumas 

questões. Qual o perfil do consumidor de produtos eletrônicos na cidade Porto Velho? 

Qual a opinião dos consumidores em relação a essas duas modalidades de varejo?  

Problema: Quais os principais fatores que influenciam os acadêmicos de uma 

universidade federal situada na cidade Porto Velho – RO, na escolha entre uma loja 

física ou digital para a aquisição de produtos eletrônicos? 

1.2 Objetivos 

Objetivo geral 

Identificar o meio de compra mais utilizado entre os acadêmicos do Núcleo de 

Ciências Sociais (NUCSA) da Universidade Federal de Rondônia em Porto Velho para 

a aquisição de produtos eletrônicos entre as lojas físicas e digitais e a opinião dos 

mesmos referente ao serviço de venda e pós-venda. 
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Objetivos específicos 

(1) Identificar o perfil socioeconômico dos acadêmicos dos cursos que integram 

o NUCSA na compra de produtos eletrônicos nas lojas físicas ou digitais da 

cidade de Porto Velho; 

(2) Apontar entre o varejo físico e o varejo digital qual o mais utilizado pelos 

acadêmicos na compra de produtos eletrônicos;  

(3) Conhecer a opinião dos respondentes referente ao serviço de venda e pós 

venda no varejo físico e digital; 

1.3 Justificativa. 

O e-commerce ou varejo on line é uma modalidade de varejo onde as 

transações ocorrem em um ambiente virtual através de aparelhos eletrônicos. Com a 

evolução da internet essa modalidade que está em crescimento no uso pela 

população brasileira que busca as facilidades que o e-commerce tem a oferecer, como 

por exemplo, preços mais em conta, condições de pagamentos mais flexíveis. 

Segundo Castells (2014) entre 1996 e 2013 o número de usuários de internet passou 

de 40 milhões para 2,5 bilhões, aumentando assim o número de consumidores a 

utilizar o varejo digital.      

Ao observar o crescimento e vantagens do varejo digital frente ao varejo físico 

que segundo Turchi (2015) gira em torno dos 3% nos últimos anos, enquanto varejo 

digital possui um crescimento de cerca de 20% ao ano. As Importações de aparelhos 

com tecnologia de ponta por preços cada vez menores, lojas virtuais que ofertam seus 

produtos com grandes promoções e muita facilidade para o pagamento acabam 

tornando o varejo on line um forte concorrente. Os comerciantes que trabalham com 

o varejo físico precisam inovar e buscar novas formas de atrair esse novo tipo de 

consumidor, precisam se manter suas lojas dinâmicas sempre se atualizando com 

novidades e buscando diferenciais para manter o seu negócio em movimento. 

Segundo o Sistema de Cooperativas de Crédito Rural CRESOL (2017) o 

comércio local tem extrema importância para a região e é de grande interesse mantê-

lo em crescimento por ser um grande gerador de empregos e impostos para o 

município. O presente trabalho poderá servir para proporcionar sugestões de 

formulação de estratégias para o varejo físico de aparelhos eletrônicos na cidade e 
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aumento do faturamento do setor, podendo a vir também contribuir com pesquisas 

futuras na área em questão.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO      

Os pensamentos de autores contido em bibliografias é o embasamento teórico 

central na realização do trabalho, sendo através deste que se relata toda a 

fundamentação teórica da pesquisa e a definição de todos os conceitos empregados 

na mesma. De acordo com Severino (2002) a teoria constitui o universo de princípios, 

categorias e conceitos, desenvolvendo sistematicamente um conjunto lógico e 

coerente, dentro do qual o trabalho realizado pelo pesquisador se fundamenta e se 

desenvolve.  

Assim, na busca de um resultado positivo e contundente, foi realizado uma 

pesquisa em livros, jornais e artigos publicados em revistas especializadas, 

informações e materiais que validassem o estudo. 

Portanto, nesta seção do trabalho serão apresentadas as teorias que 

fundamentam o estudo, sendo dispostas em quatro partes. Na primeira parte desse 

capitulo será abordado teoricamente conceitos sobre o varejo tradicional, em seguida, 

conceitos sobre o varejo on line ou e-commerce. Por fim, conceitos sobre importância 

dos serviços bem como o relacionamento entre empresa e cliente. 

      

2.1 Varejo  

De acordo com Lima (2009) o varejo modificou-se devido as mudanças 

tecnológicas que proporcionaram uma grande facilidade de comunicação entre 

empresas, mercado e clientes. Tais mudanças também colaboraram para a busca 

crescente por comodidade na busca por produtos e serviços, gerando economia de 

tempo e esforço.  Nesse ponto, é possível identificar que o varejo evoluiu e se integrou 

com as constantes evoluções da economia. Nesse sentido que consumidores e seus 

indivíduos familiares se satisfazem através da troca realizada por transações com 

alguns indivíduos (CUNHA JUNIOR, 1996).  

Dias (1997) salienta que é preciso lembrar que o comerciante varejista 

representa o final da cadeia de transações, ligando fabricante e comprador. Esse 

processo é responsável por tornar a busca por produtos, uma forma simples e 

tranquila, procurando gerar o menor esforço possível por parte do cliente. Isto posto, 
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coube a Las Casas (2006) a definição de varejo, segundo o qual, consiste no comércio 

direto entre clientes finais, sendo o setor varejista através de seus pontos de vendas 

chamado de varejo lojista.  

O varejo é considerado por Kotler e Keller (2006), como uma atividade legal de 

comércio, venda de produtos ou serviços diretamente a clientes finais, sendo estes 

para qualquer atribuição de uso do produto por parte do cliente, não sendo 

determinante onde e como estes são vendidos. O varejo, também pode ser definido, 

como um dos maiores setores da economia mundial que, de maneira semelhante a 

outros segmentos, está passando por um período de mudanças substanciais no seu 

modelo de negócios.  

Mudanças que são impulsionadas pela necessidade de resposta aos anseios, 

cada vez mais específicos, dos consumidores. Contudo, se torna evidente a 

necessidade da adoção de recursos tecnológicos na oferta de experiências visuais 

excitantes para consumidores, para que com isso a loja deixe de ser apenas um lugar 

para compra de produtos (LEVY e WEITZ, 2000,  apud COSTA, 2009).   

Ainda de acordo com Dias (1997) o papel do varejo na economia como elo de 

ligação entre a indústria de transformação de bens e os clientes finais, pois essa 

exerce grande influência de compra nos consumidores, podendo moldar e definir 

preferências no processo de compra do cliente. 

O varejo vem sendo cada vez mais reconhecido e destacado, devido a sua 

importância, serve como um canal estratégico de distribuição dos produtos. Devido a 

essa representatividade no mercado, os gestores possuem grandes desafios em 

organizar o ponto de venda e trabalhar os compostos de marketing para que os 

produtos cheguem rapidamente e com qualidade às mãos dos clientes. Sabe-se que 

o varejo é a última etapa que constitui o canal de distribuição de um produto, e 

representa todas as atividades relativas às vendas e serviços diretamente aos 

consumidores finais. Conforme Kotler (2002), as lojas de varejo são qualquer 

empreendimento comercial no qual o faturamento tenha como principal origem a 

venda de pequenos lotes de produtos. 

Por sua vez, Las Casas (1992) acredita que o varejista realiza a compra de 

produtos em quantidades relativamente grandes dos atacadistas, produtores ou 
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outros fornecedores, para realizar a venda em quantidades menores aos 

consumidores finais, não importando a forma pela qual os bens e serviços são 

vendidos. 

Nesse contexto Levy, Weitz (2000), expõe que o varejo é um conjunto de 

atividades de negócios que adicionam valor à produtos e serviços vendidos aos 

consumidores para uso pessoal e familiar. Neste mesmo pensamento, Las Casas 

(1994) ressalta que o “varejo é a atividade comercial responsável por providenciar 

mercadorias e serviços desejados pelo consumidor”. Sabe-se que o varejista é o 

último negociante em um canal de venda que liga o fabricante com o consumidor, 

porém, Levy, Weitz (2000) comenta que a função do varejista é direcionar os produtos 

com o objetivo de gerar satisfação ao consumidor satisfazendo suas necessidades. 

Desta forma, o varejista deve estar atento as ações de compra para captar novos 

clientes e também influenciar a necessidades de novos produtos, tendências e 

serviços. O varejo pode ser entendido como o intermediário final entre produtores e 

consumidores, tornando mais eficiente a troca entre estes, além de ter a possibilidade 

de adicionar valores a essas trocas (CHURCHILL e PETER, 2000).  

A compreensão das experiências dos clientes no ponto de venda, conforme 

Costa (2002), faz-se relevante para as organizações varejistas que têm como foco 

gerar valores e impactar positivamente a satisfação e lealdade de seus consumidores. 

O ponto de venda é o espaço onde se dá as manifestações, onde as influências do 

ambiente provocam vários comportamentos de compra. Churchill e Peter (2000) cita 

que, a partir dessas influências tem-se início um processo de avaliação e formação 

de atitudes para com os varejistas. 

Como qualquer outro tipo de organização, as políticas e estratégias 

mercadológicas dos varejistas são destinadas a conquistar e manter uma base de 

clientes sustentáveis a longo prazo. Como estratégias para atrair e fidelizar mais 

clientes o varejo tradicional, como é conhecido, evolui para o Varejo Digital, este 

conceito de varejo que será abordado no tópico a seguir. 

2.2 E-commerce 

Com a evolução dos serviços digitais as compras pela internet se tornaram 

cada vez mais comum, esse modelo de negócio conhecido como e-commerce se 
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caracteriza pela praticidade, pois possibilidade a compra de bens e serviços sem a 

necessidade de que o consumidor compareça fisicamente a loja. De acordo com 

Albertin (2001), e-commerce é o processo de negócios realizados via rede mundial de 

computadores, ou seja, por meio da internet, utilizando as tecnologias existentes que 

possibilitem essa ação, e atendendo assim aos objetivos do negócio em questão. 

Para Turchi (2012), a tecnologia denominada internet possibilita um 

relacionamento direto entre empresas e pessoas, proporcionando a possibilidade de 

negócios onde quer que se esteja com baixo custo, desde que possua uma conexão 

via rede mundial de computadores. Esse fato aumentou o poder de barganha dos 

clientes que ao procurar buscar suas mercadorias em lojas físicas podem apresentar 

preços de produtos contidos em sites de compra on line, que muitas vezes são muito 

inferiores aos praticados pelas lojas físicas padrões, portanto as empresas que ainda 

não se atentaram a esse novo padrão de clientes e negócios precisam se alertar e se 

adaptar, voltando-se a esse novo estilo de compra e venda de produtos.  

O e-commerce pode ter diferente significados, conforme descrição no Quadro 

1. 

Quadro 1 – Abordagem sobre o e-commerce 

Abordagem Significado 

Comunicações 

É a transmissão de informações, produtos/serviços, ou 
transações financeiras que venha a utilizar a linha telefônica, 
a rede mundial de computadores, ou qualquer outro meio 
digital ou eletrônico. 

Processo que 

envolve negócios 

É a utilização de determinada tecnologia que facilite ou gere 
automatização de transações financeiras e de negócios, bem 
como o fluxo constante de dados.  

Serviço 

Possibilita uma relação direta entre a possibilidade das 
empresas, oferecer seus produtos e serviços a clientes que 
querem cortar custos seja de deslocamento até uma loja 
física, ou a empresa que não precisa dispor de todo um 
grupo de colaboradores em lojas físicas. 

On line 

Permite a compra e venda de produtos ou serviços via 
internet, podendo ser realizada por meio de smartphones, 
tablets, computadores de mesa ou notebooks. 

Fonte: Adaptado de Kalakota, Whinston (1997 apud NAKAGAWA, 2008).  
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           Em resumo, o e-commerce, que em português significa comercio eletrônico, é 

uma modalidade de compra e vendas que realiza suas transações a partir de 

dispositivos e plataformas eletrônicas, como tablets, computares e smartphones por 

exemplo. Lojas virtuais para compra e venda de bens e serviços são os principais 

exemplos dessa modalidade de comércio. Com base no que foi apontado, se faz 

necessário compreender alguns conceitos relacionados a serviços. 

 

2.3 Serviços 

Serviços, para Kotler (1998) é qualquer fator de desempenho que as partes se 

oferecem sendo essa intangível e não resultado da propriedade de nada, podendo 

estar ou não ligada a um produto físico. De acordo com Zeithami e Bitner (2003), os 

serviços anexam todas as atividades econômicas que não tenha distinção de produto 

físico, sendo esse utilizado ao mesmo tempo que a sua produção, agregando valor 

em formas intangíveis ao cliente.  

Para Kotler (2000), uma empresa de prestação de serviços pode obter 

vantagem ao executar um serviço com qualidade consistentemente superior à da 

concorrência e superar as expectativas dos clientes.  Estas, são formadas por fatores 

como experiências anteriores, pelo “boca-a-boca” e pela propaganda, onde, após o 

cliente receber a prestação de um serviço ele tende a confrontar naturalmente o 

serviço percebido com o serviço esperado, sendo que, se o serviço percebido não 

atender as expectativas do serviço esperado o cliente perderá o interesse pelo 

fornecedor. Sendo assim, de acordo com Lovelock (2003), clientes avaliam a 

qualidade do serviço comparando aquilo que esperavam com o que receberam. Se 

suas expectativas são atendidas ou superadas, eles acreditam que receberam serviço 

de alta qualidade. Os clientes satisfeitos são mais propensos a repetirem as compras 

ou a serem fieis. 

Kotler (2000), Etzel, Walker e Stanton (2001) e Zeithaml e Bitner (2003) 

apresentam os mesmos preceitos idênticos quanto as características dos serviços, 

demonstrando as quatro principais características dos serviços conforme Quadro 2. 
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Quadro 2 - Características dos serviços 

PRINCÍPIOS CARACTERÍSTICAS 

 
Intangibilidade 

 

Os serviços são intangíveis, ou seja, não podem ser vistos, 
sentidos, ouvidos, cheirados ou provados antes de serem 
adquiridos, o que torna difícil a sua precificação e mensuração 
de qualidade. 

 
 
 
 
 

Inseparabilidade 
 
 

Os serviços normalmente não podem ser separados do 
vendedor-criador do serviço, ou seja, de modo geral os 
serviços são produzidos e consumidos simultaneamente. 
Esse mesmo princípio não se aplica, por exemplo, a bens 
materiais, que são fabricados, estocados, distribuídos e só 
então consumidos. Considerando que o cliente também está 
presente enquanto o serviço é prestado, a interação entre 
prestador de serviços e cliente é uma característica 
diferenciada do marketing de serviços, pois tanto o prestador 
quanto o cliente de serviços afetam o resultado.  

 

Heterogeneidade/ 

Variabilidade 

Considerando que os serviços são atuações, normalmente 
desempenhadas por seres humanos, dois serviços prestados 
nunca serão exatamente os mesmos, pois as pessoas podem 
variar suas atuações de um dia para o outro, ou de uma hora 
para outra. Um serviço também é heterogêneo pelo fato de 
dois clientes não serem exatamente iguais, cada cliente terá 
demandas exclusivas. 

 

Perecibilidade 

Os serviços são altamente perecíveis porque não podem ser 
estocados, preservados, revendidos ou devolvidos. Quando a 
demanda é estável, não há maiores dificuldades em supri-la, 
porém quando a demanda passa a flutuar, torna-se difícil 
atende-la com prontidão. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Kotler (2000), Etzel, Walker e Stanton 
(2001) e Zeithaml e Bitner (2003). 

Portanto, de acordo com Boone e Kurtz (1998) a qualidade do serviço refere-

se à qualidade esperada e percebida de uma oferta de serviço. Trata-se da 

determinante primária da satisfação ou insatisfação do cliente. Hoffman e Bateson 

(2003) complementam que a qualidade do serviço é percebida entre as expectativas 

do cliente e o serviço real; e se as expectativas forem superadas, o cliente estará 

satisfeito. 

Partindo dessa contextualização, percebe-se a importância dos serviços para 

um bom relacionamento entre empresa e cliente, logo faz-se necessário aprofundar 

melhor esse assunto, assim como será mostrado no tópico a seguir. 
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2.4 Relacionamento entre empresa e cliente 

De acordo com Kotler (1999). O sentimento de prazer ou de desapontamento 

por ter sido bem ou mal atendido, impacta diretamente nas expectativas esperadas 

pelo cliente com relação ao produto ou serviço da empresa. Tendo em consideração 

esse argumento, Kotler (2000) afirma que somente organizações com foco total no 

cliente, e não apenas em seus produtos oferecidos, são realmente eficazes quando 

se diz respeito a satisfazer as necessidades do cliente.  

Para Cobra (2009) é importante construir a satisfação do cliente externo por 

meio de produtos de qualidade e que tenham benefícios para o cliente, dessa forma, 

a oferta de produtos e serviços passa a ser o diferencial que determina a vantagem 

competitiva em relação a outras empresas. Ainda de acordo com Cobra (2009), não é 

porque um cliente está satisfeito com um produto e/ou serviço que ele irá ser leal com 

a empresa, afinal um cliente nunca está totalmente satisfeito. Satisfazer clientes 

significa saber o que ele quer ou deseja, e a grande maioria de pessoas não sabe 

exatamente o que quer. Para isso, é preciso investir em pesquisas motivacionais e 

tecnológicas, além de melhorar continuamente o desempenho dos produtos ou 

serviços da organização. Sendo assim, se faz muito importante que a organização 

crie metas sobre desejos e necessidades dos clientes, bem como as acompanhe para 

mensurar os resultados obtidos com a revisão periódica das mesmas, através desses 

números é possível que a empresa defina características consideradas importantes 

para os produtos ou serviços buscados por ele (WHITELEY, 1999). 

Las Casas (1999) demonstra que a empresa pode vir a utilizar estratégias de 

benchmarking para conhecer os níveis de desempenho e as características dos 

principais concorrentes, com isso pode aproximar mais seu produto ou serviço pelo 

que é esperado por seus clientes. De acordo com Teboul (1999), faz-se necessário 

medir com muita consistência e foco a satisfação do cliente, transformando o 

intangível em tangível e mensurável. Portanto, é importante formular perguntas que 

levem a empresa a descobrir o quanto o cliente está satisfeito com a qualidade dos 

produtos ou serviços da organização, buscando também observar as atitudes e o 

comportamento do seu consumidor, para assim obter os melhores resultados. 
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Por fim Las Casas (2002) afirma que na economia atual, com o crescimento 

significativo do mercado, clientes não leais a empresa podem vir a ser muito 

complicado de serem substituídos. A velocidade que o mercado tem se modificado 

insere o consumidor em uma constante busca do menor desperdício de tempo 

possível, quando se diz respeito a encontrar e comprar seu produto ou serviço, as 

organizações analisando esses fatores através de pesquisas de marketing de 

relacionamento, percebem que além de velocidade os clientes buscam diversidade de 

produtos, qualidade, preços baixos, e facilidades para realizar suas compras on line. 

Schiffman e Kanuk (2000).  
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3. METODOLOGIA 

Para a realização do levantamento foi utilizado um questionário digital 

disponível na plataforma Google Forms. Essa ferramenta foi escolhida pela 

praticidade, maior agilidade e maior comodidade dos acadêmicos que estudam nos 

cursos que compõe o Núcleo de Ciências Sociais Aplicadas (NUCSA), os quais sejam: 

Administração, Biblioteconomia, Ciências Contábeis, Ciências Jurídicas e Economia. 

Foi elaborado um questionário com 20 perguntas, sendo,16 fechadas e 4 abertas, 

para um universo fechado de representantes. 

O questionário foi distribuído a todos os acadêmicos matriculados e cursando 

um dos 5 cursos descritos acima, através de e-mails de turmas, e grupos de WhatsApp 

de cada turma, redes sociais e aplicativos de comunicação utilizados pelos 

acadêmicos da Universidade Federal de Rondônia, Campus Porto Velho, onde foram 

respondidos e devolvidos ao pesquisador 211 questionários. 

Posteriormente o com retorno dos questionários já respondidos, os resultados 

foram sendo tabulados na própria ferramenta fornecida pela Google, onde gráficos e 

tabelas foram utilizadas para melhor se analisar os resultados obtidos e responder 

aos objetivos do estudo.  

 

3.1 Classificação da pesquisa 

As características de uma pesquisa, de acordo com Prodanov e Freitas (2013), 

variam de acordo com a natureza, abordagem, fins, procedimentos técnicos, amostra 

e instrumentos de coleta de dados.  

Quanto à natureza, a pesquisa se classifica como Aplicada. É de abordagem 

quantitativa e fins exploratórios. A amostra se caracteriza como não-probabilística, e 

o Instrumento de Coleta utilizado foi o Questionário, conforme descrito acima.  

Desta forma, a presente pesquisa se enquadra nas tipologias citadas conforme 

Quadro 3. 
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Quadro 3 – Tipologias da pesquisa 

Característica Tipo Descrição 

Natureza Aplicada 

A pesquisa aplicada busca gerar 
conhecimento para a aplicação prática e 
dirigida a solução de problemas que 
contenham objetivos anteriormente definidos. 
Esses objetivos podem ser de médio ou curto 
prazo de alcance. 

Abordagem Quantitativa 

A pesquisa quantitativa considera que tudo 
pode ser quantificável, o que significa traduzir 
em números, opiniões e informações para 
classificá-las e analisá-las 

Fins Exploratórios 

A pesquisa é exploratória, pois a mesma se 
utilizou do uso de ferramentas bibliográficas e 
documentais para a fundamentação do 
referencial teórico. 

Procedimentos 
técnicos 

Pesquisa 

Bibliográfica e    

Levantamento 

A pesquisa bibliográfica e de campo 
subsidiaram a coleta de dados para satisfazer 
os objetivos propostos, completados com o 
estudo de caso. 

Amostra Não probabilística 

Este tipo de amostra, é determinada por ordem 
do pesquisador, ou seja não há uma 
aleatoriedade para a escolha de um elemento 
da população. 

Instrumentos de 
coleta de dados 

Questionário 
Foi utilizado um questionário estruturado como 
instrumento de coleta de informações, sendo 
essas devidamente tabuladas e analisadas. 

Fonte: Elaborado pelo autor adaptado de Prodanov e Freitas (2013), Vergara (2004), 
Gil (2002), Marconi (1999) e Malhotra (2001). 

3.2 Cenário, População e Amostra  

O cenário desta pesquisa é um grupo de acadêmicos, localizada no município 

de Porto Velho, capital do Estado de Rondônia, cuja matrícula se dá após aprovação 

no Exame Nacional de Cursos (ENEM), promovido pelo Ministério da Educação. 

Segundo Wonnacott (1985), a população é o conjunto de todos os elementos, 

indivíduos ou resultados sob investigação que compartilham de, pelo menos, uma 

característica comum, seja ela qual for. A população estudada foram os graduandos 

dos cursos em tela e é composta por 1222 acadêmicos. Estima-se que destes, 10% 

estejam apenas matriculados, porém não cursando, de acordo com informações 
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colhidas na Diretoria de Registro e Controle Acadêmico. Isto reduz o universo para 

1100 acadêmicos efetivamente cursando. Deste total, foram coletadas 211 entrevistas 

respondidas pelos respondentes. Os acadêmicos pertencem aos cursos de 

Administração, Biblioteconomia, Ciências Contábeis, Ciências Jurídicas e Economia. 

Por falta de viabilidade, não foi possível acesso a todos os graduandos, sendo 

assim, optou-se por utilizar o método de amostragem. Bussab e Morettin (1986) e 

Hoffman (1980) definem que a pesquisa por amostragem estuda uma parte da 

população, com suposta representatividade do todo. 

Existem diversos métodos para a determinação da amostra. Santos (2017) 

utiliza de uma alternativa para a estimação de amostras a qual é apresentada na 

Equação 1. 

𝑛 =
𝑁. 𝑍2. 𝑃. (1 − 𝑃)

𝑍2. 𝑃. (1 − 𝑃) + 𝑒2. (𝑁 − 1)
 

Em que: 
n = amostra calculada 
 
N = população 

Z = variável normal padronizada associada ao nível de confiança 

P = verdadeira probabilidade do evento 

e = erro amostral 

Considerando-se a população como sendo finita e correspondente ao número 

total de indivíduos graduandos do NUCSA, bem como o cálculo amostral com 90% 

(Z=1,645) de confiança, admitindo-se um erro amostral de 5%, para a população de 

1100 estudantes, obteve-se uma amostra mínima de 208 respondentes. 

Tabela 1 - Mapa da coleta de dados da pesquisa 

COLETA DE DADOS 

Questionários Enviados (amostra total) 1100 

Questionários Respondidos 211 

Taxa de Retorno 19,18% 

Fonte: Elaborado a partir dos dados da pesquisa. 
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Com relação a técnica de amostragem e sujeitos a serem pesquisados, foi 

realizada de maneira não-probabilística e por conveniência, ou seja, foram utilizados 

alguns sujeitos da população, pré-selecionados pelo autor, os quais foram convidados 

a participar do questionário conforme descrito acima. 

3.3 Coleta de dados 

Para apropriar-se dos estudos feitos e retomar as bases teóricas foi realizada 

uma pesquisa bibliografia e documental. A pesquisa bibliográfica foi realizada em 

livros de Administração e demais disciplinas que contenham as informações 

necessárias e pertinentes para o desenvolvimento do estudo, e foram também 

analisados, observados e utilizados textos acadêmicos, artigos, monografias, 

dissertações de mestrado, teses de doutorado, sites, jornais e revistas 

disponibilizados na internet que contenham alguma relação com o tema da pesquisa. 

Utilizou-se como instrumento de pesquisa um questionário composto por 20 

questões divididas entre o perfil socioeconômico e preferências de compra entre o 

varejo digital ou varejo físico. As perguntas foram elaboradas e divididas com base no 

referencial teórico utilizado neste trabalho buscando atender os objetivos específicos 

da pesquisa.  

Foram utilizados aspectos buscados em literaturas anteriores para elaborar as 

questões, sendo essas o perfil do consumidor, o seu nível de escolaridade, a sua 

renda, bem como a frequência, tempo de uso e conhecimento da internet também foi 

perguntado aos respondentes para assim buscar identificar se usuários com maior 

conhecimento nesta área e com mais tempo de uso da internet, são mais propensos 

a usar e-commerce em suas compras de eletrônicos.  

Para a elaboração das perguntas relacionadas a preferência pelo varejo digital, 

levou-se em consideração as vantagens desse seguimento de varejo apontadas por 

Turchi (2002). Foram elaboradas 7 questões referentes a essas vantagens sendo 

elas: flexibilidade no pagamento, relacionamento com o cliente, produtos eletrônicos 

a um menor preço e juros menores para compras parceladas. Também foram 

elaboradas outras sete questões que abordassem os mesmos aspectos, porém, 

referentes ao varejo físico. 
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Baseado no método de levantamento, sendo analisados os dados secundários 

da pesquisa. Realizou-se a obtenção e coleta dos dados primários, tendo como 

principal finalidade resolver o problema em questão levantada pela pesquisa, já os 

dados secundários incluem informações que serão postas à disposição por fontes 

empresariais e governamentais, empresas que trabalham especificamente em 

pesquisas relacionadas a área de marketing e base da dados computadorizadas 

(MALHOTRA 2001).   

Para elaborar e estruturar o questionário foi realizado um pré-teste com uma 

população de 5 elementos nos dias 18 e 19 de junho de 2018. Conforme Windefelt 

(2005), pré-teste é uma fase fundamental da pesquisa, onde a população alvo entra 

em contato com as questões e possibilitam ao pesquisador verificar se a tradução da 

escala pode ser entendida e interpretada corretamente pelos sujeitos. Segundo 

pesquisadores o pré-teste pode, além de possibilitar ajustes e detecção de 

incoerências, pode aumentar a validade do instrumento. 

A metodologia para a organização do questionário foi a seguinte: 

- questionário organizado de modo que não leve mais de 5 minutos para 

responde-lo, sendo este lógico e simples, não dando chances para erros e enganos 

durante o processo de resposta do questionário; 

- o questionário foi formatado de maneira que simplifique e facilite visualmente 

par o respondente; 

O feedback dos 5 respondentes ao pré-teste mostrou que a metodologia 

empregada na elaboração do questionário foi satisfatória atendendo assim os 

objetivos buscados pela pesquisa. Com relação à coleta dos dados da pesquisa, foi 

utilizado o método de levantamento durante os dias 20 e 28 de junho de 2018. 

Segundo Mattar apud Patat (2014). Existem quatro fontes possíveis de dados: 

O próprio pesquisado, por meio de sua declaração ou observação; pessoas que 

tenham informações sobre o pesquisado, e devido a inacessibilidade desse 

pesquisado, ou à sua indisposição ou incapacidade de se expressar; situações 

similares, naturais ou criadas pelo pesquisador; e dados já disponíveis, previamente 

coletados para outras finalidades.  
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4. RESULTADOS 

Segundo Gil (1999) análise tem como objetivo organizar e sumariar os dados 

de forma que possibilitem o fornecimento de resposta para o problema proposto. Já a 

interpretação tem como objetivo a procura do sentido mais amplo das respostas, o 

que é feito mediante sua ligação a outros anteriormente obtidos. 

Após a coleta dos dados necessários para o estudo, os mesmos foram 

agrupados, analisados e interpretados de acordo com os questionários contendo 

questões quantitativas, as questões foram tabuladas utilizando a ferramenta Google 

Forms, para facilitar e deixar o trabalho melhor estruturado. 

Todos os dados obtidos foram tabulados, gerados gráficos e tabelas e foram 

então analisados os resultados descritos para melhor interpretação. Este capítulo 

apresenta os resultados obtidos da pesquisa. 

 

4.1 Perfil dos respondentes 

A maioria dos respondentes são pessoas com idade entre 16 a 26 anos, 

representando 62,7% Os demais são compostos por 25,5% com idade entre 27 e 37 

anos. 10,9% de 38 a 48 anos. As demais faixas etárias não apresentaram valores 

significativos com um percentual de 0,9% de acadêmicos com idade entre 49 a 59 

anos. Nenhum acadêmico apresentou idade superior a 60 anos 

Observou-se que na pesquisa homens e mulheres responderam o questionário. 

Sendo 57,3% dos acadêmicos são do sexo feminino e os outros 42,7% do sexo 

masculino.  

Com relação ao estado civil dos respondentes encontra-se uma grande 

diferença entre solteiros e os demais estados civis, grande parte disso devido à média 

de idade com maior índice que foi de 16 a 26 anos com 62,7% dos pesquisados. 

Portanto a pesquisa apresenta os seguintes resultados, 64,2% dos respondentes se 

dizem solteiros, 14,7% se apresentam como casados, e também 14,7% possuem 

união estável, 6,4% são separados e nenhum das pessoas é viúva. 
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Como a pesquisa buscava traçar um perfil de compras dos respondentes, 

buscou-se analisar e descobrir a renda média dos mesmos para que assim pudesse 

ser apurado qual a faixa salarial dos respondentes, destacando-se três faixas de 

rendas estipuladas no questionário. As respostas apontam que 39,1% dos 

acadêmicos apresentaram renda até R$ 1.500,00; 21,8% afirmaram ter renda entre 

R$ 1501,00 a 2.900,00 e 14.5% renda entre R$ 2.901,00 a R$ 7.20,00. Dos 

acadêmicos 23,6% afirmaram não possuir renda própria. 

O tempo de uso da internet também foi colocado como questionamento aos 

respondentes, buscando com isso descobrir, se esse fator pode influenciar na escolha 

do canal de compra do consumidor, seja ela por meio de e-commerce ou varejo 

tradicional. Após tabulados os dados chegou-se aos seguintes resultados: 58,2% 

afirmaram utilizar a interne há mais de 8 anos, 25,5% utilizam começaram a utilizar 

entre 7 a 8 anos atrás, 13,6% começaram a utilizar entre 5 a 6 anos atrás, 1,8% 

começaram a utilizar entre 3 a 4 anos atrás e apenas 0,9% começaram a utilizar entre 

1 a 2 anos atrás. 

Os resultados podem ser melhor visualizados no Tabela 2. 

Tabela 2 – Perfil socioeconômico. 

VARIÁVEL ALTERNATIVA PORCENTAGEM 

Idade 
16 – 26 anos 
27 – 37 anos 

62,7% 
25,5% 

Gênero 
Feminino 
Masculino 

57,3% 
42,7% 

Estado Civil 
Solteiro 
Casado 

União estável 

64,2% 
14,7% 
14,7% 

Renda 
Não possui renda 

Até R$ 1500 
R$ 1501,00 a R$ 1900,00 

23,6% 
39,1% 
21,8% 

A quanto tempo utiliza 
internet 

Mais de 8 anos 
7 a 8 anos 

58,2% 
25,5% 

Fonte: Elaborado a partir de dados da pesquisa 

Os dados da pesquisam demonstram que o grupo pesquisado é composto na 

sua maioria por mulheres jovens, solteiras, com renda até R$ 1.500,00, pertencentes 

a uma geração já familiarizada com o uso da internet.  
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Destarte, após análise do perfil dos respondentes, será tratada as preferências 

quanto às compras dos respondentes entre o varejo digital e varejo físico. 

4.2 Preferências de Compra dos Respondentes entre o Varejo Digital versus 

Varejo Físico   

 Segundo Levy e Weitz, (2000) As vendas no varejo eletrônico ou e-commerce 

ganhou uma maior importância e um crescimento mais significativo, levando em 

consideração o crescimento do varejo tradicional, tornou-se natural a compra e venda 

de produtos sem precisar sair de casa, tornando possível a não utilização de um ponto 

de venda fixo para venda de produtos o que era pouco possível através do varejo 

tradicional, onde um ponto de venda era imprescindível para o sucesso as vendas. As 

novas tecnologias e o e-commerce possibilitaram aos consumidores comprarem o 

mundo sem sair de casa, gerou-se um crescimento exponencial a esse novo meio de 

varejo causando impactos cada vez mais significativos ao varejo tradicional.  

Após analises das afirmações dos autores e das pesquisas sobre varejo físico 

e e-commerce, aprofunda-se sobre a questão principal do estudo, descobrir qual a 

preferência dos acadêmicos para a compra de eletrônicos na cidade de Porto Velho. 

Constatou-se que apesar do e-commerce vir se destacando e ganhando espaço entre 

os consumidores quando se diz respeito a eletrônicos temos o resultado onde a 

maioria dos respondentes, 51,8% dos pesquisados dizem ainda preferir o varejo 

tradicional ou físico para adquirir eletrônicos e apenas 36,4% pessoas dizem ter a 

preferência por comprar eletrônicos no varejo digital. 22,7% afirmaram comprar em 

ambas sem ter uma preferência como está sendo apresentado na Figura 1. 

Figura 1 – Preferência entre os Tipos de Varejo 

 
                         Fonte: Dados de pesquisa (2018) 
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Os resultados mostram que apesar da tendência cada vez maior das pessoas 

utilizarem a rede mundial de computadores para efetuar suas compras, ainda existe 

uma grande preferência com relação ao varejo físico quanto a compra de eletrônico, 

O que demonstra que o varejo tradicional ainda tem forte preferência da amostra 

pesquisada. 

4.3 Compras realizadas Via Varejo Digital 

Foi questionado um aspecto importante na pesquisa, o quanto costuma gastar 

por compra na Internet, a figura 7 demonstra que a maioria com 36,2% informou que 

costuma gastar mais de R$ 501,00 a R$ 1000 por compra, em seguida com 27,5% 

tem o gasto entre R$ 251,00 a R$ 500,00 por compra, 21,7% tem o gasto até R$ 

250,00 por compra, já os com gastos acima de R$ 1.501,00 foram a penas 1,4%, como 

mostra a Figura 2. 

Figura 2 – O quanto costuma gastar a cada compra de eletrônicos realizada na 

Internet 

 
                         Fonte: Dados de pesquisa (2018) 
 

Questionou-se ao respondente o quanto calcula ter gasto em compras de 

eletrônicos pela Internet nos últimos três anos, a Figura 3 mostra que 35,3% afirmaram 

terem gasto entre R$ 1.000,00 a R$ 2.000,00 o percentual mais considerável, e 

também 33,8% dizem ter gasto entre R$ 2.001,00 a R$ 4.0001,00. Porém, 17,6 % 

gastaram menos de R$ 1.000,00, em seguida 10,3% gastaram de R$ 4.001,00 a R$ 

6.000,00, 2,9% não se recordam o quanto gastaram em eletrônicos nos últimos 3 

anos.  
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Este resultado corresponde ao anterior, provando que os que preferem utilizar 

o e-commerce na compra de seus eletrônicos, optam por comprar produtos de maior 

valor, como aponta a Figura 3. 

Figura 3 – Estimativa de gastos com eletrônicos nos últimos 3 anos em lojas digitais 

 
                       Fonte: Dados de pesquisa (2018) 
 

O e-commerce dispensa a negociação entre cliente e vendedor, ou até mesmo 

financeiro da empresa, não existe análise de crédito para efetuar a compra, ou o 

usuário possui ou não dinheiro ou crédito para comprar, o cliente precisa apenas 

sentir-se seguro com a forma de pagamento escolhida por ele para efetuar a sua 

compra.  

Para pagar as suas compras realizadas no e-commerce o brasileiro prefere 

utilizar como principal meio de pagamento o cartão de crédito, 81,3% das transações 

on line vem a utilizar o cartão de crédito para terminar a compra, segundo o site 

ecommercenews.com.br. O cartão é um meio de pagamento seguro, moderno e em 

muitos casos pode evitar fraudes, pois em algumas vezes os clientes não recebendo 

o produto, este pode cancelar o pagamento feito pelo cartão de crédito através de 

ligação para a operadora do cartão. 

Esta pesquisa reflete aos clientes que expressaram preferir o e-commerce para 

comprar eletrônicos, já que 69,1%, mais da metade, dizem que ao comprar estes 

produtos no comercio eletrônico preferem pagar utilizando seu cartão de crédito a 

prazo, já 22,1% dos clientes que preferem o e-commerce dizem preferir a condição 

de pagamento boleto a vista por não possuírem cartão para parcelar suas compras, e 

também o momento econômico está difícil, por isso, as pessoas estão preferindo os 

pagamentos à vista como uma forma de evitar contrair dívidas a longo prazo, com 
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medo de perderem o emprego e não quitarem seus débitos. Além disso, os juros para 

pagamentos a prazo estão mais altos, fazendo com que seja financeiramente mais 

vantajoso quitar no ato. 

Já 4,9% dos clientes que preferem o e-commerce responderam preferir a 

condição de pagamento via cartão de crédito à vista, e apenas 2,9% disseram via 

cartão de débito à vista. 

Figura 4 – Formas de Pagamento utilizadas para as compras realizadas na 

Internet 

 
                                 Fonte: Dados de pesquisa (2018) 
 

Devido o percentual alto de pagamentos via cartão de credito parcelado, 

questionou-se ao respondente em quantas vezes parcelou a sua compra, sendo assim 

como demostrado na Figura 5 o número de parcelas mais utilizado foi em 12 vezes 

com um percentual de 29,1%, em seguida foi em 6 vezes com 16,3%, em 10 o 

percentual foi de 15,3%vezes, em 2 vezes o percentual foi de 12,7%, em 3 vezes o 

percentual foi de 10,9%, em 4 vezes o percentual foi e 9,1% e apenas 1,8% afirmaram 

terem realizado a compra a vista como mostra a Figura 5. 

Figura 5 – Em quantas vezes foi parcelado a última compra realizado na 

Internet 

 
                         Fonte: Dados da pesquisa (2018) 
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Foi questionado aos respondentes que disseram preferir efetuar suas compras 

de eletrônicos via internet quanto ao grau de satisfação com suas compras realizadas 

pelo e-commerce, a Figura 6 mostra que 64,7% disseram estar satisfeitos, já 19,1% 

afirmaram que estão totalmente satisfeitos, 11,8% se dizem estar satisfeitos nem 

insatisfeitos, e apenas 4,4% se dizem estar totalmente insatisfeitos.  

Figura 6 – Satisfação em relação às compras realizadas na Internet 

 
                          Fonte: Dados da pesquisa (2018) 
 

Foi questionado aos respondentes qual a loja virtual vem a sua cabeça para 

efetuar suas compras de eletrônicos no varejo digital, a Figura 7 mostra que a soma 

das porcentagens dos respondentes que tem as Americanas como primeira loja digital 

que vem a cabeça é de 38,9%, estando assim em primeiro lugar. Em segundo lugar 

vem o site Mercado Livre com 29,9%. 

Figura 7 – Quanto pensa em comprar eletrônicos, qual site vem em mente 

 
                  Fonte Dados de pesquisa (2018) 
 

Foi questionado aos respondentes que preferem o e-commerce para aquisição 

de seus eletrônicos o seu nível de satisfação com e serviço pós-venda das lojas 

virtuais que compraram seus produtos. Os que se consideram satisfeitos totalizaram 

45,6% das respostas, já os nem satisfeitos e nem insatisfeitos totalizam 2,6%, 5,9% 
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são os insatisfeitos, 4,4% totalmente satisfeitos, e 1,5% totalmente insatisfeitos 

(Figura 8). 

Figura 8 - Satisfação em relação ao serviço pós venda de suas compras realizadas 

na internet 

 
                         Fonte: Dados de pesquisa (2018) 
 

Foi questionado aos respondentes que preferem o e-commerce para aquisição 

de seus eletrônicos o seu nível de satisfação com e serviço pós venda das lojas 

virtuais que compraram seus produtos. Os que se consideram satisfeitos totalizaram 

45,6% das respostas, já os nem satisfeitos e nem insatisfeitos totalizam 42,6%, 5,9% 

são os insatisfeitos, 4,4% totalmente satisfeitos, e 1,5% totalmente insatisfeitos. 

 

4.4 COMPRAS REALIZADAS VIA VAREJO FÍSICO 

Para Las Casas (2006) a definição de varejo consiste em o comércio direto 

entre clientes finais, sendo o setor varejista através de seus pontos de vendas 

chamado de varejo lojista. 

O varejo é considerado por Kotler e Keller (2006) como uma atividade legal de 

comércio, venda de produtos ou serviços diretamente a finais, sendo estes para 

qualquer atribuição de uso do produto por parte do cliente, não sendo determinante 

onde e como estes são vendidos. 

O comércio eletrônico vem crescendo muito no Brasil e no mundo, contudo, 

isso não significa que lojas físicas estão condenadas, quando se diz respeito a compra 

de eletrônicos os acadêmicos dos cursos que integram o NUCSA da Universidade 
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Federal de Rondônia ainda preferem utilizar o varejo físico, onde 51,8% dos 

respondentes disseram preferir as lojas físicas ou o varejo tradicional para realizar 

esse tipo de compra.  

Questionou-se o valor que os respondentes que preferem o varejo físico 

costumam gastar em suas compras de eletrônicos, a Figura 9 mostra que 27% 

responderam que costumam gastar de R$ 1.001,00 a R$ 1.500,00 em suas compras 

desses produtos. Também 27% dos respondentes dizem ter o costume de gastar 

entre R$251,00 a R$ 500,00, logo em seguida 26% dos respondentes disseram ter o 

costume de gastar de R$ 501,00 a R$ 1.000,00, e 18% disseram ter o costume de 

gastar até R$ 250,00 em suas compras. Apenas 4% dos respondentes disseram que 

costumam gastar mais de R$ 1501,00 em suas compras de eletrônicos. 

Figura 9 – O quanto o respondente costuma gastar a cada compra de eletrônicos 

realizada em Loja Física 

 
                        Fonte: Dados em pesquisa (2018) 
 

             Questionou-se o valor que os respondentes que preferem o varejo físico 

costumam gastar em suas compras de eletrônicos, a Figura 10 mostra que 27% 

responderam que costumam gastar de R$ 1.001,00 a R$ 1.500,00 em suas compras 

desses produtos. Também 27% dos entrevistados dizem ter o costume de gastar entre 

R$251,00 a R$ 500,00, logo em seguida 26% dos entrevistados disseram ter o 

costume de gastar de R$ 501,00 a R$ 1.000,00, e 18% disseram ter o costume de 

gastar até R$ 250,00 em suas compras. Apenas 4% dos entrevistados disseram que 

costumam gastar mais de R$ 1501,00 em suas compras de eletrônicos.     
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Figura 10 – Estimativa de gastos com eletrônicos nos últimos 3 anos em Lojas físicas 

 
                         Fonte: Dados em pesquisa (2018) 
 

A economia brasileira tem forte dependência do bom andamento do varejo, os 

negócios gerados por esse setor, ajudam a disseminar capital e investimento através 

de impostos em cidades e municípios, portanto o varejo vai além de ser apenas lojas 

que atendem a necessidades de clientes e sim inclui todas as ações de vendas de 

bens e serviços que são efetuadas diretamente aos consumidores finais para o uso 

pessoal (KOTLER, 1998). 

Diante disso os respondentes que preferem o varejo físico foram questionados 

o quanto gastaram nos últimos três anos na aquisição de eletrônicos, conforme 

demostrado na figura 15, 35,5% responderam que gastaram entre de R$ 1.000,00 a 

R$ 2.000,00 em compra, já 28% dizem terem gasto menos de R$ 1.000,00, em 

seguida 27,1% gastaram entre R$ 2.001,00 a R$ 4.001,00, e apenas 4,7% gastaram 

menos de R$ 4.001,00 a R$ 6.000,00 em compra de eletrônicos no varejo físico.  

Em relação às formas de pagamento mais utilizadas pelos respondentes que 

preferem o varejo físico para efetuar suas compras de eletrônicos, a Figura 11 mostra 

que a maioria 66,7%, utiliza como o meio de pagamento o cartão de crédito parcelado, 

Já 24,1% dizem que ao comprar estes produtos no varejo físico preferem pagar 

utilizando cartão de débito a vista por muitas vezes não possuírem credito para 

parcelar e também o momento econômico está difícil algumas pessoas estão 

preferindo os pagamentos à vista como uma forma de evitar contrair dívidas a longo 

prazo, já logo em seguida 6,5% preferem o boleto a vista. 2,8% dos clientes que 

responderam preferir a condição de pagamento via cartão de crédito à vista.  
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Figura 11 – Formas de pagamento utilizadas para as compras realizadas em Lojas 

Físicas 

 
                           Fonte: Dados em pesquisa (2018) 
 

Devido o percentual alto de pagamentos via cartão de credito parcelado, 

questionou-se ao respondente em quantas vezes parcelou a sua compra, sendo assim 

como demostrado na Figura 12 o número de parcelas mais utilizado foi em 6 vezes 

com um percentual de 37%, e em segundo lugar a quantidade de parcelas mais 

utilizadas foi em 3 vezes com 16%. 

Figura 12 – Em quantas vezes foi parcelado a última compra realizada em lojas 
físicas 

 
            Fonte: Dados de pesquisa (2018) 
 

Foi questionado aos respondentes que disseram preferir efetuar suas compras 

de eletrônicos no varejo físico quanto ao grau de satisfação com suas compras 

realizadas neste meio, a Figura 13, mostra que 47,2% disseram estar satisfeitos, já 

38% afirmaram estar neutros ao seu grau de satisfação, em seguida 11,1% se dizem 

insatisfeitos. E por fim 3,7% afirmaram estar totalmente satisfeitos. 
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Figura 13 – Satisfação em relação às compras realizadas em Lojas físicas na cidade 

de Porto Velho. 

 
                          Fonte: Dados em pesquisa (2018) 
 

Foi questionado aos respondentes qual a Loja Física vem a sua cabeça para 

efetuar suas compras de eletrônicos no varejo digital, a Figura 14 mostra que a soma 

das porcentagens dos respondentes que tem a Loja Bemol como primeira loja física 

que vem a cabeça com 38,9% das respostas, estando assim em primeiro lugar. Em 

segundo lugar vem a loja Americanas com 20,7% como mostra a soma das 

porcentagens demonstradas no gráfico. 

Figura 14 – Quando pensa em comprar eletrônicos, qual Loja Física vem na cabeça 

 
               Fonte: Dados em pesquisa (2018) 
 

Foi questionado aos respondentes que preferem o varejo físico para aquisição 

de seus eletrônicos o seu nível de satisfação com e serviço pós venda das lojas físicas 

que compraram seus produtos. Mostra a Figura 15 que os que se consideram neutros 

totalizaram 56,5% das respostas, já os satisfeitos totalizam 35,2%, já outros 4,6% são 

os insatisfeitos e os 3,8% totalmente insatisfeitos. Por fim 0,9% afirmaram estar 

totalmente insatisfeitos. 
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Figura 15 – Satisfação em relação ao serviço pós-venda de suas compras em Lojas 

Físicas na cidade de Porto Velho. 

 
                          Fonte: Dados em pesquisa (2018) 

 

         Com base nos gráficos acima fica mais fácil compreender porque as compras 

via varejo físico continuam sendo muito utilizadas. O nível de satisfação entre os 

clientes se mostrou alto, porém mais da metade dos respondentes se mostraram 

neutros quanto aos serviços de pós venda. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho teve como objetivo principal identificar o meio de compra 

mais utilizado entre os acadêmicos de uma Universidade Federal situada na cidade 

Porto Velho – RO para a aquisição de aparelhos eletrônicos entre as lojas físicas e 

digitais através de três Objetivos Específicos: (a) Conhecer o perfil consumidor dos 

acadêmicos dos cursos que integram o NUCSA na compra de aparelhos eletrônicos 

nas lojas físicas ou digitais da cidade de Porto Velho, (b) Identificar entre o varejo 

físico e o varejo tradicional qual o mais utilizado pelos acadêmicos na compra de 

aparelhos eletrônicos e (c) Analisar o grau de satisfação dos alunos após a aquisição 

de seus produtos. 

Dessa forma a pesquisa buscou identificar o Perfil e a Preferência de Compra 

dos acadêmicos de uma Universidade Federal de Rondônia, na compra de 

Eletrônicos, se preferem varejo físico ou e-commerce, frisar algumas características 

básicas dos 211 pesquisados, os mesmos são em sua maioria jovens 62,7% tem 

idades entre 16 e 26 anos, sendo que 57,3%, a maioria do sexo feminino, com renda 

até R$ 1.500,00 e a grande maioria dos respondentes são solteiros, e utilizam a 

Internet há mais de 8 anos. Portanto, alcançando assim o primeiro objetivo da 

pesquisa: Conhecer o perfil consumidor dos acadêmicos dos cursos que integram o 

NUCSA na compra de aparelhos eletrônicos nas lojas físicas ou digitais da cidade de 

Porto Velho.  

Com o grande crescimento do e-commerce, a internet tornou-se uma 

ferramenta bastante importante, pois possibilita que as pessoas executem compras e 

vendas de produtos sem precisar sair da comodidade de suas residências, questão 

de minutos, poucos cliques, já traz muitas informações de eletrônicos que desejam 

comprar, mesmo assim, com base na Figura 1, 51,8% dos respondentes ainda 

preferem o varejo físico e em sua maioria se mostram satisfeitos com as lojas físicas, 

estes dizem que tem a preferência pelo varejo físico.  

Os respondentes que preferem adquirir eletrônicos no varejo físico gastaram 

em média de R$ 1000,00 a R$ 2000,00 na compra desses produtos nos últimos três 

anos, onde esses clientes em sua maioria preferem utilizar como forma de pagamento 

o parcelamento no cartão de crédito nas suas compras e em sua grande maioria 
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parcelam estas compras em 6 vezes, tendo preferência para compra uma tradicional 

loja situada no centro comercial da cidade, como demonstrado na Tabela 3.  

Tabela 3 – Comparativo entre os dados referentes ao varejo físico e digital. 

Fonte: Elaborado a partir de dados de pesquisa. 

           Portanto, atendendo assim o segundo objetivo da pesquisa, que foi: Apontar 

entre o varejo físico e o varejo digital qual o mais utilizado pelos acadêmicos na 

compra de produtos eletrônicos. 

           Em meio a um mercado tão competitivo, é necessário um diferencial para se 

conquistar novos clientes, atendê-los satisfatoriamente e torná-los fiéis à empresa.  

Foi questionado aos respondentes que disseram preferir efetuar suas compras de 

eletrônicos via internet quanto a opinião referente as compras realizadas pelo e-

commerce, a Tabela 3 mostra que 64,7% responderam estar satisfeitos, já 19,1% 

afirmaram que estão totalmente satisfeitos, considerando que através da internet o 

consumidor tem um relacionamento mais frio com a empresa que vende, sem o 

contato físico com o vendedor, o que torna mais complicado de obter a satisfação 

desse cliente. 

VARIÁVEL Varejo Digital % Varejo Físico % 

Gastos em 
compras os 

últimos 3 anos 

R$1.000,00 a R$ 2.000,00 
R$2.001,00 a R$ 4.0001,00 

35,3% 
33,8% 

R$1.000,00 a R$ 2.000,00 
Até R$ 1.000,00 

35,5% 
28% 

Formas de 
pagamento mais 

utilizadas 

Cartão de crédito parcelado 
Boleto à vista 

69,1% 
22,1% 

Cartão de crédito parcelado 
Cartão de débito à vista 

66,7 
24,1% 

Quantas vezes 
parcelou a última 

compra 

12 vezes 
6 vezes 

29,1% 
16,3%, 

6 vezes 
3 vezes 

37% 
16%, 

Primeiro site/loja 
que vem a mente 

Americanas 
Mercado livre 

38,9% 
29,9% 

Bemol 
Americanas 

38,9% 
20,7% 

Nível de 
satisfação 

Satisfeito 
Totalmente Satisfeito 

64,7% 
19,1% 

Satisfeitos 
Neutros 

47,2% 
38% 

Satisfação com o 
pós venda 

Satisfeitos 
Neutros 

45,6% 
42,6%, 

Neutros 
Satisfeitos 

56,5% 
35,2% 
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Foi questionado através de um formulário eletrônico aos acadêmicos que 

preferem o e-commerce para aquisição de seus eletrônicos a opinião quanto ao 

serviço pós-venda das lojas virtuais onde compraram seus produtos. De acordo com 

a Tabela 3, os que se consideram satisfeitos totalizaram 45,6% das respostas, já os 

nem satisfeitos e nem insatisfeitos totalizam 42,6%. Percebe-se com estes resultados 

que os níveis de satisfação são altos e as empresas do e-commerce realmente estão 

investindo neste serviço. 

Já os respondentes que disseram preferir efetuar suas compras de eletrônicos 

no varejo físico quanto a opinião com relação as suas compras realizadas neste meio, 

a Tabela 3 mostra que 47,2% disseram estar satisfeitos, já 38% afirmaram estar 

neutros ao seu grau de satisfação. 

Os clientes podem ser instáveis. Por isso, estabelecer e manter a sua fidelidade 

é um desafio em constante evolução. Os revendedores e as marcas devem ir além de 

satisfazer necessidades simples para garantir que os compradores continuam a voltar 

para mais. Agora, mais do que nunca, pôr os consumidores no centro do caminho 

para a experiência de compra é fundamental na gestão do seu desempenho. 

Também foi questionado através de um formulário eletrônico aos respondentes 

que preferem o varejo físico para aquisição de seus eletrônicos referente serviço pós 

venda das lojas físicas que compraram seus produtos. Mostra a Tabela 3 que os que 

se consideram neutros totalizaram 56,5% das respostas, já os satisfeitos totalizam 

35,2%. Com estes resultados percebe-se que as lojas que trabalham com o varejo 

físico podem oferecer melhores serviços de pós venda ao consumidor como forma de 

fidelizar o cliente e até mesmo ser um diferencial a mais na hora da escolha pelos 

mesmo entre o varejo físico e o varejo digital. Portanto assim foi alcançado o terceiro 

objetivo especifico da pesquisa: Conhecer a opinião dos respondentes referente ao 

serviço de venda e pós venda no varejo físico e digital 

           Portanto, observa-se a partir dos dados supra, que os objetivos foram 

alcançados, uma vez que foi identificado o perfil dos consumidores de eletrônicos dos 

acadêmicos pesquisados, e foi conhecido a opinião dos respondentes em relação ao 

serviço de venda e pós-venda, também ficou comprovado que a preferência destes 

acadêmicos na compra de Eletrônicos é o varejo físico, mesmo assim o varejo físico 
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precisa de melhorias, como manter, fidelizar o cliente, para assim não perder espaço 

para o varejo digital que cresce a cada dia que passa. 

           A presente pesquisa coincide com os autores utilizados na fundamentação 

teórica do trabalho. Como afirmado por Turchi (2014) o varejo digital está em franca 

expansão impulsionado pela maior acessibilidade a rede on line, existindo assim uma 

correlação entre esses fatores. Observou-se que a maior parte dos respondentes tem 

acesso a internet e uma grande parcela realiza compras em lojas virtuais. Ainda de 

acordo com Turchi (2015) as principais vantagens do varejo on line como preços mais 

acessíveis e flexibilidade no pagamento tornam esse seguimento de varejo um forte 

concorrente ao varejo tradicional.  Como apontado na pesquisa, notou-se uma forte 

preferência por prazos de pagamentos mais longos destacando-se as compras 

parceladas em 12 vezes via cartão de crédito. Por fim, de acordo com a análise dos 

dados obtidos, observou-se que o varejo físico precisa se renovar e aprimorar seus 

serviços buscando assim um melhor relacionamento com o cliente. Coincidindo com 

Kotler (2000), onde afirma, que as organizações devem ter foco total no cliente e não 

em seus produtos, para assim satisfazer os anseios dos clientes quanto a experiência 

de consumo dos produtos ofertados. 

           Os resultados obtidos neste presente trabalho mostrou-se similar a outra 

pesquisa realizada por Bald (2016) na cidade de Humaitá-RS, onde também houve 

uma predominância da preferência dos respondentes pelo varejo físico, porém com 

uma grande parcela dos respondentes que já dão preferência ao varejo digital, 

concluindo assim que os varejistas locais devem buscar melhorias para não perder 

espaço para o e-commerce que cresce a cada dia.  

As limitações e dificuldades dessa pesquisa foram: A preferência dos 

acadêmicos na compra de eletrônicos entre o varejo físico ou digital acabou sendo um 

fator de difícil mensuração pois foi visto que muitos não tem muito bem definido dentre 

qual dos dois tipos de varejo preferem, pois costumam comprar em ambos. Também 

ouve uma dificuldade de alcançar a população estudada, muitos dos acadêmicos não 

responderam o questionário enviados via e-mail, tendo assim um maior retorno dos 

que foram contatados individualmente via um aplicativo de comunicação.  
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Em relação a trabalhos futuros, sugere-se a utilização de outros meios de 

abordagem para a pesquisa que vise um maior alcance da população estudada. 

Sugere-se, também, realizar a pesquisa com outros tipos de nichos que sejam 

heterogêneos, a fim de que possam representar uma maior parcela da sociedade. 
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APÊNDICE 

VAREJO DIGITAL VERSUS VAREJO FÍSICO: A PREFERÊNCIA DOS 
ACADÊMICOS DO NUCSA DA UNIR PARA A COMPRA DE APARELHOS 
ELETRÔNICOS. 

Este questionário tem por objetivo levantar informações sobre a preferência 
para a aquisição de produtos eletrônicos por parte dos alunos dos cursos que integram 
o NUCSA entre o comercio digital e o físico. 

1. Idade: 

(  ) 16 - 26 anos 

(  ) 27 - 37 anos 

(  ) 38 - 48 anos 

(  ) 49 - 59 anos 

(  ) Mais de 60 anos 

 

2. Gênero: 

(  ) Masculino 

(  ) Feminino 

(  ) Prefiro não dizer 

 

3. Estado Civil: 

(  ) Solteiro 

(  ) Casado 

(  ) União estável 

(  ) Separado 

(  ) Viúvo 

 

4. Renda Mensal 

(  ) Não possui renda própria. 

(  ) Até R$ 1500,00 

(  ) R$ 1.501,00 a 2.900,00 

(  ) R$ 2.901,00 a R$ 7.250,00 

(  ) R$ R$ 7.251,00 a R$ 14.500,00 

(  ) Acima de R$ 14.501,00 
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5. A quanto tempo você começou a utilizar a internet? 

(  ) 1 a 2 anos 

(  ) 3 a 4 anos 

(  ) 5 a 6 anos 

(  ) 7 a 8 anos 

(  ) mais de 8 anos 

 

6. Você prefere comprar aparelhos eletrônicos pela internet ou loja física? 

(  ) Internet – (Se escolheu essa alternativa, por favor, continue a responder as 

perguntas seguintes: 

(  ) Loja física – (Se escolheu essa alternativa, por favor, pule diretamente para 

a questão 14) 

(  ) Costuma comprar em ambas sem ter uma preferência? 

 

QUESTÕES RELACIONADAS A COMPRAS REALIZADAS PELA INTERNET 

(  ) 7. Quanto você costuma gastar a cada compra realizada pela internet? 

(  ) Até R$ 250,00 

(  ) De R 251,00 à R$ 500,00 

(  ) De R$ R$ 501,00 à R$ 1.000,00 

(  ) De R$ 1.001,00 à R$ 1.500,00 

(  ) Mais de R$ 1.501,00 

8. Quanto você estima ter gasto em compras de eletrônicos pela internet nos últimos 

3 anos? 

(  ) Menos de R$ 1.000,00 

(  ) Entre R$ R$ 1.000,00 a 2.000,00 

(  ) Entre R$ 2.001,00 a R$ 4.001,00 

(  ) De R$ 4.001,00 a R$ 6.000,00 

(  ) Não lembro 

9. Você costuma realizar o pagamento de suas compras pela internet através de? 

(  ) Boleto à vista 

(  ) Cartão de crédito a vista 

(  ) Cartão de crédito parcelado 

(  ) Cartão de débito a vista 
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10. Caso tenha parcelado a sua última compra realizada pela internet, foi parcelado 

em quantas vezes? 

Sua resposta____________________________________________________ 

 

11. Qual o seu nível de satisfação em relação as compras que você já realizou pela 

internet? 

(  ) Totalmente insatisfeito 

(  ) Insatisfeito 

(  ) Nem satisfeito, nem insatisfeito (neutro) 

(  ) Satisfeito 

(  ) Totalmente satisfeito 

12. Quando você pensa em comprar aparelhos eletrônicos, qual é o primeiro site de 

compra que vem a sua cabeça: 

Sua resposta_____________________________________________________ 

13. Qual o seu nível de satisfação em relação ao serviço pós venda de suas compras 

realizadas na internet? 

(  ) Totalmente insatisfeito 

(  ) Insatisfeito 

(  ) Nem satisfeito, nem insatisfeito (neutro) 

(  ) Satisfeito 

(  ) Totalmente satisfeito 

 

QUESTÕES RELACIONADAS AS COMPRAS REALIZADAS EM LOJAS FÍSICAS 

EM PORTO VELHO 

 

14. Quanto você costuma gastar a cada compra de aparelhos eletrônicos realizada 

nas lojas físicas de Porto Velho? 

(  ) Até R$ 250,00 

(  ) De R$ 251,00 à R$ 500,00 

(  ) De R$ 501,00 à R$ 1000,00 

(  ) De R$ 1.001,00 à R$ 1.500,00 

(  ) Mais de R$ 1.501,00 
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15.Quanto você estima ter gasto em compras de eletrônicos realizadas nas lojas 

físicas de Porto Velho nos últimos 3 anos? 

(  ) Menos de R$ 1.000,00 

(  ) Entre R$ R$ 1.000,00 a 2.000,00 

(  ) Entre R$ 2.001,00 a R$ 4.001,00 

(  ) De R$ 4.001,00 a R$ 6.000,00 

(  ) Não lembro 

16. Você costuma realizar o pagamento de suas compras realizadas em lojas físicas 

através de? 

(  ) Boleto à vista 

(  ) Cartão de crédito a vista 

(  ) Cartão de crédito parcelado 

(  ) Cartão de débito a vista 

17. Caso tenha parcelado a sua última compra em lojas físicas, foi parcelado em 

quantas vezes? 

Sua resposta____________________________________________________ 

18. Qual o seu nível de satisfação em relação as compras que você já realizou nas 

lojas físicas em Porto Velho? 

(  ) Totalmente insatisfeito 

(  ) Insatisfeito 

(  ) Nem satisfeito, nem insatisfeito (neutro) 

(  ) Satisfeito 

(  ) Totalmente satisfeito 

19. Quando você pensa em comprar aparelhos eletrônicos, qual é a primeira loja física 

que vem a sua cabeça: 

Sua resposta____________________________________________________ 

 

20. Qual o seu nível de satisfação em relação ao serviço pós venda de suas compras 

realizadas nas lojas físicas de Porto Velho? 

(  ) Totalmente insatisfeito 

(  ) Insatisfeito 

(  ) Nem satisfeito, nem insatisfeito (neutro) 

(  ) Satisfeito 

(  ) Totalmente satisfeito 


