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RESUMO 

 

Com o crescente desenvolvimento do comércio eletrônico no Brasil, o 
comportamento dos consumidores vem mudando com o passar do tempo, com 
o surgimento de novas tecnologias as possibilidades de aquisição de novos 
produtos, como a realização de compras por meio da internet. Esta modalidade 
serviu como base para a elaboração do presente estudo, que tratará da 
decisão de compras na internet. O estudo foi desenvolvido com os acadêmicos 
dos 2º (segundo), 4º (quarto), 6º (sexto) e 8º (oitavo) períodos do curso de 
Administração da Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR 
(Campus José Ribeiro Filho). Tem por objetivo geral analisar as variáveis que 
influenciam o processo decisório de acadêmicos, do curso de Administração da 
Fundação Universidade Federal de Rondônia – Campus Universitário José 
Ribeiro Filho, quanto a aquisição de produtos eletrônicos pela internet. O 
preparo seguiu pelo Método do Estudo de Caso, onde foram trabalhados de 
forma associada o aspecto descritivo com o empírico, como procedimentos, 
realizaram-se pesquisa online através da plataforma disponibilizada pelo 
Google Docs para coleta de dados. Como resultados têm que a disponibilidade 
de informações sobre o produto, a facilidade no momento de adquirir um novo 
produto, a interação com as empresas desde a pré-compra até o pós-compra, 
são variáveis que vêm a influenciar o processo decisório destes compradores. 

 

Palavras Chave: Decisão de compra. Compra na internet. Comportamento do 
consumidor. 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

With the growing development of e-commerce in Brazil, consumer behavior has 
changed over time, with the emergence of new technologies the possibilities of 
acquiring new products, such as making purchases through the internet. This 
modality served as a basis for the preparation of the present study, which will 
deal with the purchase decision on the internet. The study was developed with 
the 2nd, 4th, 6th (sixth) and 8th (eighth) academic years of the Administration 
course of the Federal University of Rondônia Foundation (UNIR Campus José 
Ribeiro Filho). Its main objective is to analyze the variables that influence the 
academic decision-making process of the Administration course of the Federal 
University of Rondônia Foundation - Campus Universitário José Ribeiro Filho, 
as well as the acquisition of electronic products through the Internet. The 
preparation was followed by the Case Study Method, where the descriptive and 
empirical aspects were worked out, as procedures, and an online search was 
performed through the platform provided by Google Docs for data collection. As 
results, the availability of product information, ease of buying a new product, 
interaction with companies from pre-purchase to post-purchase, are variables 
that influence the decision-making process of these buyers. 

 

 

Keywords: Purchase decision. Purchase on the internet. Consumer behavior.
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1. INTRODUÇÃO 

 Perante os avanços tecnológicos vivenciados na atualidade, o estudo de 

novas formas de aquisição e produtos é de suma importância, pois proporciona 

conhecimento tanto para os consumidores, como também para as empresas. 

 Atualmente a tecnologia proporciona a comodidade de adquirir um 

produto utilizando um aparelho smartphone, por exemplo, deixando os 

processos mais céleres, mas também mudando a forma de abordagem das 

empresas no que diz respeito ao comércio em lojas físicas, pois o 

comportamento dos consumidores vem mudando dia-a-dia. 

 Além de mudar o comportamento em relação à aquisição de novos 

produtos, consumidores mais jovens vão ganhando espaço no mercado e estes 

têm preferência por comodidades que os leva a tratar o e-commerce como sua 

primeira opção na hora de realizar uma nova compra. 

 Baseado nestes aspectos esta pesquisa foi desenvolvida no intuito de 

responder o seguinte questionamento; quais fatores interferem no processo 

decisório do consumidor ao realizar a compra de um novo produto eletrônico 

pela internet? 

 Para que o questionamento central desta pesquisa seja respondido 

foram dispostos os seguintes objetivos;  

 

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo geral 

 Analisar as variáveis que influenciam o processo decisório de 

acadêmicos, do curso de Administração da Fundação Universidade Federal de 

Rondônia - Campus Universitário José Ribeiro Filho, quanto a aquisição de 

produtos eletrônicos pela internet. 
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1.1.2 Objetivos específicos 

1. Identificar o comportamento do consumidor antes da realização 

da compra. 

2. Identificar variáveis que influenciam a decisão de compra. 

3. Identificar itens relevantes para o consumidor, na avaliação pós-

compra. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

  A dimensão e a crescente importância da internet como ferramenta de 

compra, são os principais motivos que justificam o presente estudo. 

 Aliado a isso tem-se a necessidade de direcionar um estudo das 

variáveis que influenciam a decisão de um consumidor na escolha de um novo 

produto eletrônico. 

 Diversas pesquisas anteriores como um estudo desenvolvido por Souza 

(2011) que trata dos fatores que influenciam os consumidores da geração “Z” 

na compra de produtos eletrônicos, já identificaram e mensuraram, de alguma 

forma, o processo de decisão de compra dos consumidores. A Geração Z ou 

Geração Zapping, que em tradução direta significa se mover com rapidez, de 

forma simplificada, zapear corresponderia, então, a este movimento de 

relacionamento e interação que leva ao aprendizado. Este estudo delimita-se 

aos acadêmicos do segundo, quarto, sexto e oitavo períodos do curso de 

Administração da Fundação Universidade Federal de Rondônia, Campus 

Universitário José Ribeiro Filho. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Neste capítulo são apresentados os conceitos necessários para o 

desenvolvimento deste trabalho, e ainda, são conceitos que contribuem para 

que se reflita sobre como se dá a decisão para a aquisição de um produto 

eletrônico utilizando a internet. São colocados conceitos de decisão e as fases 

do processo decisório, porque uma vez que se essas fases são conduzidas de 

forma lógica pouco se tem para reclamar na pós-fase de compra. Aliado a isso 

explora-se o comportamento do consumidor, estímulos externos que 

influenciam esse comportamento no processo de decisão de compra. 

 

2.1 COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 

O comportamento do consumidor é uma ciência que utiliza de 

conhecimentos interdisciplinares como, economia, psicologia, antropologia 

entre outras. Estas ciências trazem fatores que influenciam diretamente no 

comportamento dos consumidores, os quais são; fatores culturais (cultura, 

subcultura, classe social); fatores sociais (grupo de referência, família, papeis e 

status); fatores pessoais (idade e estágio no ciclo de vida, ocupação, situação 

financeira, estilo de vida, personalidade e autoimagem); fatores psicológicos 

(motivação, percepção, aprendizagem, crenças e atitudes) (JATO et al., 2008 

citando BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2005). 

 De uma forma mais abrangente Sant’Ana (2016) referindo-se a Hawkins, 

Mothersbaugh e Best (2007) traz que os autores abordam o comportamento do 

consumidor como um processo que engloba desde a análise dos indivíduos, 

grupos ou organizações nas etapas que envolvem o processo decisório de 

compra até as ideias que serão utilizadas para que este consumidor venha 

alcançar a satisfação no processo de compra. Os autores tratam tal ideia de 

forma mais direcionada ao consumidor, levando em conta o pós-compra e 

ações a longo prazo. 

Um dos meios mais importantes pelos quais uma sociedade influencia o 

comportamento dos indivíduos é sua cultura, “o complexo de valores e 
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comportamentos aprendidos que são compartilhados por uma sociedade e 

destinam-se a aumentar sua probabilidade de sobrevivência” (MATTEI; 

MACHADO; OLIVEIRA, 2006) 

Segundo Churchill e Peter (2005) as pessoas expressam sua cultura ao 

afirmar que valorizam determinadas coisas e, indiretamente, em costumes e 

práticas que reflitam esses valores. 

 Os fatores culturais, estão relacionados ao meio onde o indivíduo está 

inserido, e pode ser determinado pelo local onde vive, modo de agir, situações 

vivenciadas. As culturas são formadas de subculturas das quais podemos 

apontar, nacionalidade, grupos raciais, religião, regiões geográficas, classes 

sociais. 

 Quanto aos fatores sociais, o comportamento do consumidor está 

diretamente ligado as referências que tem de sua família, pois estes são os 

influenciadores que estão mais próximos do consumidor. Estes esperam 

encontrar opiniões confiáveis na hora de decidir por um produto ou serviço. 

 Com relação aos fatores pessoais, à medida que o consumidor se torna 

mais experiente, seus hábitos de compra também mudam. Além disso 

considera-se o fato da personalidade de cada indivíduo. Os autores Kotler e 

Keller (2006) afirmam que o consumidor escolhe e faz uso das marcas cuja 

personalidade é coerente com a sua autoimagem. 

 Os fatores psicológicos, serão responsáveis pela combinação de 

determinadas características do consumidor. Todo indivíduo possui 

necessidades, sejam fisiológicas ou psicológicas, e essas necessidades são 

listadas pelo próprio consumidor entre mais urgentes e menos urgentes. 

Herzberg (1968) teoriza sobre dois fatores, os satisfatores (fatores que causam 

satisfação) e os insatisfatores (fatores que causam insatisfação). O autor afirma 

que é necessário que os vendedores façam o possível para evitar os 

insatisfatores, pois estes podem evitar que o produto seja vendido. 

 Além dos fatores que influenciam o processo decisório há também tipos 

de comportamento dos consumidores. Para Kotler e Armstrong (2003) 



20 
 

 
 

diferentes tipos de produtos admitem diferentes modos relacionados ao 

comportamento de compra dos indivíduos. Existem significativas diferenças 

entre a compra de alimentos orgânicos e a de um carro, por exemplo, e, por 

consequência, diferentes decisões precisam ser tomadas. Nesse sentido, os 

autores sugerem a existência de quatro tipos de comportamento de compra, o 

comportamento de compra complexo, o comportamento de compra com 

dissonância reduzida, o comportamento de compra habitual e o comportamento 

de compra com a busca de variedades. A seguir são comentados cada um 

destes. 

 O comportamento de compra complexo, está direcionado para a 

aquisição de bens com valores mais elevados, que não são comprados com 

frequência pelo cliente, ou seja, que trazem um determinado fator de risco à 

compra. Exige do consumidor um empenho maior em busca de conhecimento 

quanto às características do produto, pois não são realizadas habitualmente, 

requer um entendimento quanto ao seu mercado, os preços praticados, os 

padrões de qualidade, os fornecedores etc. A informação é um elemento 

essencial, já que o consumidor tenderá a estar o mais consciente possível das 

suas decisões para realizar a compra (KOTLER, ARMSTRONG, 2003). 

 O comportamento de compra com dissonância reduzida, também requer 

do consumidor um alto nível de envolvimento, porém a oferta de produtos 

disponíveis é semelhante, exige um aprofundamento no conhecimento do 

produto, contudo é um processo mais rápido, devido ao grande de oferta, mas 

que exigirá uma maior procura por parte do consumidor. Entretanto poderá 

haver algum tipo de dissonância resultante de pontos do produto que não 

satisfarão o consumidor. 

 Quanto ao comportamento de compra habitual, o cliente não despende 

empenho para buscar conhecimento do produto, pois os produtos não 

apresentam diferenças significativas além de serem produtos de baixo custo. 

Neste tipo de compra o consumidor é indiferente a fidelizações e costuma levar 

em conta anúncios e campanhas de marketing feitos pelas marcas. 
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 No comportamento de compra em busca de variedades, o consumidor 

tem um baixo nível de envolvimento, entretanto é compelido a escolher uma 

marca, escolha esta que se dá em função da variedade de produtos 

disponíveis e não pelo descontentamento do consumidor quanto o produto. No 

caso em questão o intuito é promover e estimular a variedade de produtos, 

ofertando menores preços, lançando campanhas de marketing que estimulem o 

consumidor a experimentar novos produtos. 

 Há também estímulos externos que influenciam o comportamento dos 

consumidores, são os fatores econômicos, políticos e tecnológicos (SEQUINI, 

2013). 

 Os fatores econômicos, agregam poder de compra dos consumidores, 

preços dos produtos, endividamento dos clientes e disponibilidade de crédito 

destes. Todos esses itens devem ser levados em conta na hora de desenvolver 

as campanhas de marketing pois estes padrões podem ter um alto impacto nos 

resultados. 

 Quanto aos fatores políticos, observa-se que as decisões podem ser 

afetadas de maneira significativa por mudanças no cenário político, que é 

responsável pela legislação e organizações governamentais que podem 

influenciar e limitar a decisão dos indivíduos. É importante e necessário que as 

empresas sigam todos os critérios existentes no ambiente político onde está 

inserida. 

 Em fatores tecnológicos é levada em conta a tecnologia uma vez que 

esta é parte importante e fundamental na vida dos seres humanos atualmente. 

Novas tecnologias surgem a cada instante, e servem para facilitar a vida. 

Contudo as empresas precisam ter extremo cuidado no desenvolvimento de 

novas tecnologias pois ao passo que essa melhora estreita os laços com o 

consumidor, pode também expor muito a marca, acarretando problemas 

diversos. 
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 Podem ser destacados ainda os fatores gênero e idade. Pesquisas 

recentes realizadas pela consultoria Forrester Research1 “apontam que 67% 

das mulheres são consumidores online, enquanto que entre os homens esse 

número chega a 65%”.  

 Quanto ao fator idade a 35º edição do Webshoppers,2 aborda um estudo 

do comercio eletrônico brasileiro realizado desde de 2001, que aponta que a 

idade média dos compradores online no Brasil é de 43 anos. “Onde a 

distribuição por faixa etária é a seguinte: 8% dos e-consumers brasileiros têm 

até 24 anos; 23%, de 25 a 34 anos; 35%, de 35 a 49; e 34% têm 50 anos ou 

mais. Houve pequenas variações nesse quesito na comparação com 2015, 

quando esses porcentuais foram, respectivamente, de 8%, 21%, 39% e 33%”.  

 Todo este conjunto de fatores que influenciam o comportamento do 

consumidor leva-os a analisar de forma mais aprofundada a sua compra, 

tornando o processo decisório um ponto crucial. 

 

2.2 DECISÃO DE COMPRA DO CONSUMIDOR 

 Na hora de decidir sua compra o consumidor se depara com diversos 

questionamentos, qual produto comprar? Onde comprar? Quanto gastar? E a 

decisão de comprar algo, mesmo parecendo um processo simples, envolve 

diversas fases. 

 O consumidor analisa diferentes aspectos durante o processo de 

decisão de compra, seguindo um modelo básico de raciocínio. Churchill e Peter 

(2005), Kotler e Keller (2002), Mowen e Minor (2003) e Solomon (2002) utilizam 

um modelo que é dividido em cinco etapas e que neste trabalho será 

considerado como modelo genérico (MOWEN e MINOR, 2003) para o processo 

de decisão de compra. As cinco etapas são: reconhecimento da necessidade, 

                                            
1 Disponível em: http://classificados.folha.uol.com.br/negocios/2015/03/1602457-mulheres-

consomem-mais-pela-internet-do-que-homens-aponta-estudo.shtml. Acessado em: 21/11/2017. 

2 Disponível em: http://www.fecomercio.com.br/noticia/quem-compra-pela-internet-no-brasil. 

Acessado em: 21/11/2017. 
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busca de informação, avaliação das alternativas, compra ou escolha e 

experiência pós-compra. Cada uma destas está disposta a seguir. 

2.2.1 Reconhecimento da necessidade 

A partir do momento que o consumidor detecta uma necessidade a ser 

suprida ou um problema a ser sanado, ou ainda por uma oportunidade, inicia-

se o processo de decisão de compra. O problema ou necessidade significa, na 

verdade, um estado de privação, a falta de algo ou um desconforto, levando o 

consumidor a buscar voltar ao estado de conforto inicial, enquanto que a 

compra por oportunidade é realizada sem que haja busca por um estado de 

conforto inicial, são compras realizadas aleatoriamente, sendo resultado 

geralmente de promoções, ou seja, são compras não necessárias. 

 

2.2.2 Busca de Informação 

Neste ponto o consumidor analisará a busca por parâmetros do produto 

que venha a satisfazê-lo, refinando esta busca por modelo, marca, hardware, 

software, disponibilidade no mercado, tempo de entrega, valor a ser pago entre 

outros. Para Mowen e Minor, (2003) e Solomon (2002) esta etapa pode ser 

definida como um processo de investigação por parte do consumidor em seu 

ambiente com o objetivo de encontrar dados que o auxiliarão na tomada de 

decisão. 

Na busca por informações o consumidor concentra-se em analisar as 

informações que já estão disponíveis, bem como realiza uma busca mais 

aprofundada, levando em conta alguns fatores, que incluem: 

• Fatores pessoais: familiares e amigos; 

• Fatores comerciais: propagandas, embalagens, mostruários, 

influenciadores digitais; 

• Fatores públicos: meios de comunicação, redes sociais; 

• Fatores experimentais: quando o consumidor tem a oportunidade 

de manusear o produto desejado, trazendo assim uma impressão 

mais correta do que está por adquirir. 
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Segundo Kotler e Keller (2006), a quantidade relativa e a influência 

dessas fontes de informação variam de acordo com a categoria de produtos e 

as características do comprador. 

 

2.2.3 Avaliação das Alternativas 

Após reunir todas as informações, o consumidor delimitará o que é 

importante no bem que está por adquirir. Um método de avaliação bastante 

comum é o modelo compensatório, pelo qual o cliente considera as 

características do produto, analisando seus pontos fortes e para que assim 

chegue a uma decisão. Neste processo compensatório o consumidor define 

sua marca favorita como sendo aquela que reúne todos ou a maioria dos itens 

que deseja que o produto apresente. Mesmo após essa escolha Kotler e Keller 

(2006) afirmam que dois fatores podem interferir na decisão final, são eles: a 

atitude dos outros, que pode ser uma informação ou análise de terceiros, por 

exemplo e, os fatores situacionais imprevistos, como alteração de preço do 

produto, indisponibilidade, diminuição da renda do comprador, entre outros. Ao 

buscar as informações de um produto, o consumidor já inicia um processo de 

avaliação o que o levará a buscar informações de outro produto (BOONE; 

KURTZ, 1998; ENGEL; BLACKWELL; MINIARD, 2000; MOWEN; MINOR, 

2003; CHURCHILL; PETER, 2005). 

 

2.2.4 Compra ou Escolha 

Após avaliar as opções encontradas na busca, o consumidor deve 

selecionar apenas uma delas (SOLOMON, 2002). Para Kotler e Keller (2006) 

quando o cliente decide qual produto será comprado, passa a analisá-lo por 

meio de cinco sub decisões: decisão por marca, decisão por revendedor, 

decisão por quantidade, decisão por ocasião e decisão por forma de 

pagamento. Tendo o cliente passado por todas essas etapas a compra é 

concretizada. 
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2.2.5 Experiência Pós-Compra 

Com o produto comprado virão as análises pós-compra. O consumidor 

agora chegará as suas próprias conclusões quanto a qualidade do produto, 

essa experiência lhe proporciona uma vantagem em compras futuras, levando 

em conta a fidelização ou não à marca do produto, assistência no pós-venda e 

muitos outros fatores. Em compras realizadas online a análise do pós-venda 

torna-se mais relevante, pois trará consigo fatores alheios ao fornecedor do 

produto. 

No Brasil, compras online têm apresentado um crescimento considerável 

nos últimos anos, principalmente com o aumento do uso de redes sociais pelos 

jovens. Uma pesquisa realizada pela PWC (PricewaterhouseCoopers)3 em 19 

países, incluindo o Brasil, aponta que cerca de 62% dos 19 mil entrevistados 

declararam que fizeram suas compras influenciados pela interação com a loja 

favorita por meio de redes sociais. 

A referida pesquisa traz apontamentos interessantes quanto à aplicação 

da mesma no Brasil, onde foi observado que a interação entre os varejistas e 

os consumidores apresentou números superiores à média global em pelo 

menos quatro aspectos, pesquisa por produtos, comparação de preços, 

descobrir onde a loja está localizada; e pôr fim a recomendação de lojas. Para 

melhor compreensão é colocado a seguir o Quadro 1. 

Quadro 1: Interação entre varejistas e consumidores com média global e média no Brasil 

Especificação 
Médias (Em %) 

Global Brasil 

Pesquisa por produtos 49 69 

Comparação de preços 49 63 

Localização da loja 31 34 

Recomendação de loja 12 19 

Fonte: Pesquisa realizada por PWC (PricewaterhouseCoopers). Disponível em: 
https://www.pwc.com.br/pt/10minutes/assets/2015/pwc-10minutos-total-retail-15.pdf. Acessado 
em 19/11/2017. 

                                            
3 Disponível em: https://www.pwc.com.br/pt/10minutes/assets/2015/pwc-10minutos-total-retail-

15.pdf. Acessado em 19/11/2017. 
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2.3 MARKETING 

 Vivemos em um mundo globalizado, onde novas tendências surgem a 

todo momento, inovações tecnológicas, mudanças de padrão, uso de 

ferramentas inovadoras para realização de atividades corriqueiras enfim, a 

velocidade com que essas mudanças ocorrem são acentuadas. 

 As empresas buscam a cada dia facilitar ainda mais a vida dos 

consumidores, oferecendo-lhes recursos diversos para atraí-los. Para 

Blackwell, Miniard e Engel (2008), “as empresas necessitam de uma maior 

compreensão de como o consumidor se porta perante a hipótese de uma nova 

compra, desta forma poderão entender as decisões destes. 

 O marketing é um artifício social e gerencial que auxilia os indivíduos na 

obtenção de suas necessidades e desejos através   da concepção e ofertas e 

serviços de valor com outros (KOTLER, 1998). 

 Apesar de existir o conceito baseado na troca defendido por Kotler e 

Ketler (2006), Cobra (2005) defende em sua teoria que o fator central do início 

do marketing foi a troca, e que sua divisão poderia ser monetária ou não 

monetária. 

Para Sequini (2013) citando Kotler (2000), afirma que para satisfazer as 

necessidades dos clientes é necessário entender de forma aprofundada os 

anseios destes, como são feitas as escolhas dos produtos, como são 

realizadas as compras, como estes produtos são utilizados e por fim 

descartados. 

 Entender as necessidades dos clientes é o grande desafio das 

empresas, saber o que o atrai no momento de decidir qual produto suprirá suas 

vontades. 

Um estudo de Abraham Harold Maslow publicado logo após a 
Segunda Guerra Mundial pela US Psychological Review, intitulado de 
Motivation and Personality, Propôs que existem necessidades 
básicas, e que elas podem ser dispostas numa hierarquia de 
importância e prioridade: as necessidades fisiológicas (fome, sede, 
abrigo), de segurança (sobrevivência física), as de relacionamento (a 
aceitação pelo meio e o sentido de importância), as de estima e 
status (relevância, domínio, reputação, prestígio) e, por fim, as de 
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auto realização (desejo de conhecer, compreender, sistematizar, 
organizar e construir um sistema de valores) (SILVA, 2008). 

Toda necessidade decorre de uma privação que precisará ser suprida, 

sendo assim através de pesquisa, desenvolvimento, produção e oferta de 

produtos as empresas conseguem de forma eficaz suprir a demanda dos seus 

clientes. 

Em uma economia extremamente competitiva e globalizada como temos 

no cenário atual, as empresas têm que atingir diretamente os anseios dos seus 

consumidores, e é através de campanhas de marketing bem definidas que 

alcançarão tal objetivo, pois o público está cada vez mais exigente além de 

possuir ferramentas como acesso à internet e uso de redes sociais, que 

possibilitam um melhor conhecimento do que ele realmente deseja. 

Para que a empresa venha a atingir o objetivo de entregar para o cliente, 

o que está buscando é preciso o desenvolvimento de um planejamento 

estratégico profuso, para isso dar-se ênfase a três áreas, onde a primeira 

consiste em conduzir os negócios da empresa como os ativos (ações, fundos, 

títulos públicos, etc.). Na segunda avaliam-se os atributos de cada negócio, 

levando em conta a taxa de crescimento no mercado bem como a posição que 

a empresa ocupa no mercado. Por fim, a terceira consiste em definir a 

estratégia que será utilizada. Toda empresa tem por obrigação realizar o 

desenvolvimento de um plano de ação direcionado a cada um dos seus 

produtos, no intuito de atingir seus objetivos em longo prazo. 

Kotler e Keller (2006) afirmam que o plano de marketing é a principal 

ferramenta para orientar e dispor o esforço. Tal plano funciona nos níveis 

estratégico e tático. No plano estratégico deve-se estabelecer o nicho de 

atuação da empresa, bem como a os valores que deverão ser ofertados na 

negociação, tendo como base uma análise de mercado. Já o plano tático trata 

dos métodos de aplicação das estratégias de marketing, onde será levado e 

consideração as características do produto, a promoção, a comercialização, a 

determinação de preços e ainda canais de vendas e serviços. 

A área de marketing das empresas tem como propósito identificar e 

suprir necessidades individuais e organizacionais, portanto pode-se afirmar que 
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se supre necessidades com o intuito de lucrar. Para assegurar tal lucro é 

necessário entender o cliente de maneira mais aprofundada tendo em vista as 

particularidades e individualidade de cada consumidor. 

Para Mattei, Machado e Oliveira (2006) é certo que há inúmeras 

maneiras de influenciar o comportamento de compra do consumidor. É sabido 

que tais influências diferem de acordo com o produto e campo de atuação 

deste. Sendo assim, torna-se impraticável considerar as possibilidades que 

cada situação desencadeia. Contudo há os modelos ou princípios 

comportamentais gerais que são empregados no conhecimento dos detalhes 

de cada mercado especifico. 

Na década de 1960 McCarthy desenvolveu a teoria dos quatro Ps, onde 

tem-se que os estímulos de marketing são variáveis relevantes de influência 

sobre o comportamento do consumidor. 

O primeiro P diz respeito ao produto ou serviço, que apresentam 

características que despertam e chamam atenção dos consumidores como 

qualidade, novos aspectos que este apresenta, sejam físicos ou intangíveis. 

O segundo P diz respeito ao preço, onde é observado que os 

consumidores por vezes dão preferência a produtos de qualidade inferior 

devido ao preço apresentado, não levando em conta a fidelização a marcas. 

O terceiro P refere-se à promoção, onde serão destacadas as 

qualidades dos produtos, destacando seus pontos fortes, desta forma 

estimulando e convencendo os clientes a adquirir aquele produto. 

Por fim o quarto P referente a praça, ou seja, a área de atuação do 

produto e sua disponibilidade, é um ponto de suma importância pois pode levar 

a fidelização dos clientes, tendo em vista que o cliente não irá se deslocar 

grandes distancias apenas para comprar determinado produto. 

Portela (2012) citando Churchill e Peter (2005), traz que existem dois 

tipos de clientes que participam de trocas comerciais: os compradores 

organizacionais e os consumidores. Os compradores organizacionais são os 

responsáveis pela aquisição de bens e serviços para as empresas, órgãos 
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governamentais e outras instituições. Enquanto que os consumidores são 

aqueles cujo as compras de bens e serviços, são para uso próprio ou para 

presentear outras pessoas. “Para Churchill e Peter (2005, p. 4) o marketing é 

usado para desenvolver trocas que visam ou não lucros.” As trocas que visam 

os lucros são as finalidades das empresas que visam gerar receitas acima dos 

custos. 

2.4 FATORES RELEVANTES NA AVALIAÇÃO PÓS-COMPRA 

Após a compra o consumidor passa a analisar o produto de forma muito 

mais aprofundada já que dispõe do produto em mãos, e é neste momento que 

este se pergunta se realmente fez a escolha correta. Este é um momento 

crucial para o profissional de marketing, pois por meio do monitoramento da 

satisfação do cliente, o profissional identificará se a marca está conseguindo 

suprir as necessidades do consumidor. 

Uma vez a venda tenha sido concretizada, “o processo de avaliação de 

satisfação e qualidade estende-se em especial à fase de Pós-Compra, que 

será o momento que o consumidor poderá efetivamente evidenciar o 

desempenho da compra obtida” (POLLONI et al., 2004, p. 24 citando ENGEL; 

BLACKWELL; MINIARD, 2000). 

Sequini (2013) traz que para Kotler (1998) após o processo de compra 

do produto o consumidor conhecerá o nível de satisfação ou de insatisfação, 

isso quer dizer que mesmo após a compra finalizada o trabalho do fabricante 

continua no período de pós-compra. 

O conceito de Marketing exige que a satisfação do cliente seja a meta de 

uma organização (POLLONI et al., 2004 citando AAKER; KUMAR; DAY 2001). 

É importante que o consumidor saiba mensurar a importância daquela 

compra, o quão esta será importante para suprir suas carências, pois só assim 

terá a percepção de valor da compra. Para Polloni et al. (2004) abordando 

Kotler (2000), este define que valor total para o cliente engloba todos os 

benefícios esperados do bem ou serviço adquirido, enquanto que o custo total 

junto os custos que o cliente espera atingir quanto a avaliação, obtenção, 

utilização e descarte do produto ou serviço. 
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O resultado de satisfação do comprador é obtido por meio da diferença 

entre o desempenho percebido por este e o atendimento de suas expectativas 

anteriores a compra do produto ou serviço, (POLLONI et al., 2004 citando 

KOTLER, 2000). 

A insatisfação do cliente perante o produto adquirido é um ponto de 

extrema importância para ser analisado pela empresa. Jato et al. (2008) em 

alusão a Goodman (2006), cita que quando se atende às expectativas dos 

consumidores transformando suas exigências em satisfação, a empresa 

consegue a fidelização destes clientes. Para que seja garantida a felicidade do 

cliente, faz-se necessário o fornecimento de informações dobre os produtos ou 

serviços, (JATO et al., 2008 referindo-se a HUANG, LIN, 2005). 

Segundo Jato et al. (2008) citando Hawkins, Mothersbaugh e Best 

(2007), quando um consumidor demonstra insatisfação com um produto, este 

deve de imediato comunicar tal insatisfação a empresa, pois esta comunicação 

levará a empresa a correção dos problemas, desta forma minimizando a 

propaganda negativa. 

O processo de pós-compra é composto por cinco etapas: (1) 
utilização ou consumo do produto; (2) satisfação ou insatisfação do 
consumidor; (3) comportamento de reclamação do consumidor; (4) 
disposição dos produtos; e (5) formação de fidelidade à marca. Como 
citado anteriormente, após a realização da compra o consumidor 
pode estar satisfeito ou não com a sua compra. Tal fator determinará 
a fidelização ou não a marca (JATO et al., 2008 citando MOWEN E 
MINOR, 2005). 

Jato et al. (2008) em alusão Hawkins, Mothersbaugh & Best (2007), 

sugeriram uma forma onde o consumidor insatisfeito teria cinco alternativas de 

agir. Onde a primeira alternativa seria reclamar com a loja ou com o fabricante, 

a segunda seria parar de comprar a marca ou na loja, já a terceira consiste em 

fazer propaganda boca a boca negativa, a quarta, reclamar com órgãos 

privativos ou governamentais e pôr fim a quinta onde o consumidor iniciaria um 

processo jurídico. 

2.5 E-COMMERCE 

Atualmente o mercado interno vive uma fase de incertezas, trazendo 

para o consumidor insegurança na hora de realizar compras a prazo 
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principalmente, este é só um dos fatores que vêm a interferir na hora de 

realizar uma compra, contudo tal fragilização no mercado interno abre novas 

possibilidades, como a importação de produtos por exemplo e é neste ponto 

que se direciona este estudo, a utilização de compras online. 

 E-commerce ou comércio eletrônico, diz respeito a toda e qualquer 

transação que ocorre via web por duas partes distintas. Segundo Botelho, 

Gomes e Silva (2015, p. 2) referindo-se a Parente (2000), “é um formato de 

varejo que oferece, pela internet, produtos e serviços, possibilitando que 

consumidores finais comprem e completem a transação por meio de um 

sistema eletrônico interativo”. 

 Neste tipo de atividade a internet é a principal ferramenta do comércio, 

sem ela não há possibilidade de interação empresa/cliente. Para o e-

commerce, a internet é um instrumento da tecnologia da informação que é 

crucial no desenvolvimento das negociações, Botelho, Gomes e Silva (2015) 

referindo-se a Beam e Segev (1996). A partir do momento que uma empresa 

passa a trabalhar o e-commerce, passa a se promover de forma ininterrupta. 

 Na realidade atual, com a utilização de aparelhos smartphones e tablets 

além dos computadores o mercado virtual se consolida cada vez mais. A 

facilidade de encontrar o que se quer, na hora que quer, atrai cada vez mais 

clientes, a possibilidade de analisar todos os detalhes através de imagens e 

descrições detalhadas facilitam a interação entre o cliente e a empresa. 

 Existem dois fatores principais que ajudam no crescimento rápido deste 

tipo de mercado. O primeiro diz respeito ao surgimento de uma geração de 

pessoas que já nascem com acesso à internet fazendo do e-commerce sua 

primeira opção na hora da aquisição de novos produtos. Já o segundo fator 

está diretamente ligado a cotação do dólar, onde a queda no valor da moeda 

torna mais barato os equipamentos de informática permitindo assim que a 

chamada classe C se torne adepta da compra on-line, (BOTELHO, GOMES E 

SILVA, 2015). 

 Contudo o comércio eletrônico se depara com alguns problemas que 

podem afetar o seu crescimento esporádico, como a segurança nas operações 
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via web. Botelho, Gomes e Silva (2015) em menção a Parente (2000) destaca 

que atualmente seja um hábito de muitos indivíduos a utilização de meios on-

line para realizar transações financeiras seja um fator que influencie 

positivamente o crescimento do varejo virtual, há o receio por parte dos 

usuários quanto à integridade dos dados fornecidos na internet, o que pode 

influenciar negativamente esse crescimento. 

 Botelho, Gomes e Silva (2015) mencionando Giglio (1996), destaca que 

comércio eletrônico está diretamente ligado à sua credibilidade na obtenção de 

sucesso pois, com o mercado cada vez mais ativo e competitivo, as empresas 

que se destacam das demais são aquelas que estão preocupadas em atender 

as expectativas, desejos e necessidades do cliente, buscando sempre da 

melhor forma suprir as necessidades do cliente. 

 Para Yang, Peterson e Cai (2003), para que uma empresa venha a se 

destacar no e-commerce, são necessárias vantagens competitivas que estão 

além do preço. É preciso que esta pratique um serviço de atendimento ao 

cliente com excelência pois o cliente depende quase que exclusivamente desse 

serviço no pós-compra, além da qualidade avançada de informação on-line dos 

sistemas. 

 Nesse ponto os grandes varejistas se destacam, por já possuírem uma 

clientela fiel que tem confiança nos serviços prestados pela empresa, bem 

como o fato de já serem companhias consolidadas no mercado. Segundo Alday 

e Pinochet (2002) referindo-se a Parente (2000), o varejo é a junção de todas 

as atividades do processo de venda de um determinado produto ou serviço que 

irá suprir a necessidade do consumidor final. O varejista é definido como uma 

empresa a qual desempenhe como atividade principal a venda de produtos ou 

serviços para o consumidor. 

 Entretanto, com o crescimento e consolidação do mercado, grandes 

grupos varejistas internacionais tendem a querer entrar no mercado nacional, o 

que é ótimo para os clientes, pois trazem maior diversidade de produtos, 

competitividade nos preços, além de obrigar os grupos nacionais a ampliar e 

melhorar seus serviços, como exemplo podem ser citados a criação de 
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hipermercados, lojas de conveniências em postos de gasolina que é uma 

tendência de mercado, onde temos varejistas de ramos distintos ocupando o 

mesmo espaço. 

 Outra condição que pode vir a interferir na competitividade, é a eficiência 

do e-commerce em comparação com o mercado clássico. Segundo Alday e 

Pinochet (2002) comentando Brynjolfsson e Smith (1999) que abordam em seu 

trabalho a competência dos mercados eletrônicos. Estes autores tratam a 

redução da assimetria de informação o agente central para que o mercado 

eletrônico apresente melhor desempenho que as empresas de modelo 

convencional. No varejo os consumidores teriam mais informações sobre os 

produtos, e os custos de procura seriam reduzidos (ALDAY E PINOCHET 

2002). 

 Segundo Alday e Pinochet (2002) em menção a Evans e Wurster (1999), 

traz que as empresas que estão dispostas on-line na internet carecem de 

geração de vantagens competitivas.  

Faz-se necessário o desmembramento das atividades de navegação e 

vendas, já que a navegação terá como função a geração de vantagem 

competitiva em relação a concorrência, desta forma a navegação foi separada 

em três partes, são elas: 

• Alcance-que trata da quantidade de clientes que a empresa pode 

captar, além de tratar da variedade de produtos oferecidos a 

clientela; 

• Riqueza-diz respeito a riqueza de detalhes de cada informação 

disponibilizada ao cliente; 

• Afiliação -  capta a forma com que o site se dispõe a tratar dos 

interesses das partes (fornecedor ou consumidor). É observado 

um declino em favor do consumidor. 

Atrelado a todos esses pontos vem a questão do gerenciamento da 

informação que está relacionado a inúmeros processos dentro da empresa, 

dentre os quais podemos citar, a produção, a administração de estoques, o 
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desenvolvimento de bens, a administração de riscos, o desenvolvimento de 

estratégias e muitos outros. 

Deve-se levar em conta que após a compra ser concretizada, dar-se-á 

início ao processo de avaliação de satisfação e qualidade, onde a fase de pós-

compra terá atenção especial, pois este será o momento onde o consumidor 

avaliará de forma efetiva o desempenho do produto adquirido (POLLONI et al., 

2004 apud ENGEL, BLACKWELL e MINIARD,2000). 

No próximo capitulo é abordada a metodologia utilizada para coleta e 

análise das variáveis que influenciam o processo decisório de acadêmicos, do 

curso de administração quanto a aquisição de produtos eletrônicos. 

3. METODOLOGIA 

 Este estudo aborda o modelo de pesquisa empírica. A forma de 

pesquisa empírica considera que se faz necessário uma comprovação prática 

que pode ser alcançada por meio de experimentos e observação do objeto de 

pesquisa. Leitura realizada e Cooper e Schindler (2003) apontam que o 

pesquisador faz uso deste modelo no intuito de explicar ou fazer previsões 

baseadas nas informações obtidas no estudo. 

 A presente pesquisa trabalha de forma associada o aspecto descritivo 

com o empírico, tendo em vista que “envolve desde a classificação 

bibliográfica, para a análise dos exemplos e sua compreensão até a descrição 

das relações entre as variáveis” (SANT’ANA, 2016, p. 39). 

 Segundo Malhotra (2011) deve-se iniciar a elaboração de uma 

amostragem por meio da identificação de sua população alvo, tendo em vista 

que uma escolha equivocada levará a um falso resultado. 

Nesta pesquisa a população estudada foi composta por acadêmicos do 

segundo, quarto, sexto e oitavo períodos do curso de administração da 

Fundação Universidade Federal de Rondônia - Campus Universitário José 

Ribeiro Filho. 
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A pesquisa foi composta de questionários distribuídos entre a população 

alvo, por meio online (Formulário Google), onde optou-se pelo aproveitamento 

de todos os formulários respondidos, mesmo os que não foram respondidos até 

o final. 

 O estudo tem características quantitativa, ou seja, na coleta de dados 

relacionados à população que foi estudada, foi definido como instrumento de 

pesquisa o questionário de COSTA (2009). 

Malhotra (2011), cita que o questionário é uma técnica estruturada para 

coleta de dados, constituída por um conjunto de perguntas, escritas ou verbais, 

respondidas por um entrevistado. 

Os questionários podem ser, no sentido de que os próprios entrevistados 

registram suas respostas, ou aplicados por entrevistas, orientadas por 

perguntas cujos registros das respostas ficam a cargo do entrevistador COSTA 

(2009) citando GIL (1999). 

 O instrumento de coleta de dados utilizado nesta pesquisa foi o 

questionário, desenvolvido por meio das informações obtidas na pesquisa 

bibliográfica e especificamente adaptado do questionário de (JACINTO 2013)4.  

 A instrumentalização da coleta de dados foi apurada por intermédio de 

um questionário online composto de 32 perguntas, tal formulário foi 

desenvolvido na plataforma gratuita oferecida pelo Google, o Google Drive, a 

pesquisa foi planificada com base na escala de Likert de cinco pontos que vão 

do discordo totalmente ao concordo totalmente, segundo Ferreira (2012) a 

escala Likert ou escala de Likert é um tipo de escala de resposta psicométrica 

usada habitualmente em questionários, e é a escala mais usada em pesquisas 

de opinião, esta será a primeira etapa do método de apuração dos dados. “O 

principal benefício da escala de Likert é dá ao pesquisador a opção de 

considerar as respostas para cada afirmação separadamente, ou de combinar 

as respostas para produzir um resultado geral”. (OLSEN, 2015 apud 

SCHIFFMANN e KANUK, 2000). 
                                            
4 Disponível em: http://forum.tecnologia.uol.com.br/questionario-de-tcc---sobre-compra-na-

internet_t_2750739. Acessado em: 14/11/2017. 
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 Para realizar a análise do questionário utilizou-se primeiramente para os 

dados do tipo gênero, idade, período que os respondentes estão cursando e se 

estes já haviam realizado compras de eletroeletrônicos na internet, a análise 

direta dos dados, onde observou-se a quantidade e percentagem dos de cada 

resposta obtida. 

 A partir da afirmativa de número cinco foi aplicada a análise qualitativa 

por meio de lógica paraconsistente. Este tipo de análise visa à interpretação e 

síntese de dados obtidos por meio de escala de Likert. 

As Escalas destinadas a medir opiniões e atitudes fazem uso de 
diferenciais semânticos que são apresentados variando 
qualitativamente em grau, desde o mais baixo nível ao mais elevado. 
A conceito de “diferencial semântico” indica que as expressões 
utilizadas variam de sentido gradativamente num contínuum.  Os 
sujeitos pesquisados são instados a escolher entre diversas opções, 
marcando aquela que mais se aproxima da sua atitude ou opinião. 
Não há um padrão para a descrição do diferencial semântico, mas os 
modelos abaixo são muito usados:  1-desaprovo totalmente; 2-
desaprovo em parte; 3-neutro; 4-concordo em parte; 5concordo 
totalmente; 1-significativamente menos importante; 2-menos 
importante; 3-igualmente importante; 4-mais importante; 5-
significativamente mais importante. (SANCHES, MEIRELES E 
SORDI, 2011). 

 Ao tratar de lógica paraconsistente, tem-se uma abordagem diferente da 

lógica clássica, pois nesta é trabalhada em um eixo nas dimensões falso-

verdadeiro e outro eixo dimensionado a contradição SANCHES, MEIRELES E 

SORDI (2011). 

 Sanches, Meireles e Sordi, (2011) em referência a Da Costa (1999) tem 

se que na LP “as anotações são representativas de graus de crença e 

descrença atribuídos à proposição, dando-lhe conotações de valoração”. 

O método consiste em estabelecer as proposições e parametrizá-las 
de forma a poder isolar os fatores de maior influência nas decisões e, 
por meio de especialistas, obter anotações para esses fatores, 
atribuindo-lhes um grau de crença (µ1) e um grau de descrença (µ2), 
é importante observar que esses valores são independentes e podem 
variar de 0 a 1.  SANCHES, MEIRELES E SORDI, (2011) em citação 
a CARVALHO (2002). 

Ao utilizar uma escala deste tipo, é importante o uso de um diferencial 

semântico central, que vem a ser o neutro ou indiferente, pois a não utilização 

deste diferencial pode acarretar na marcação de uma resposta a que estes        

respondentes estejam inclinados a fornecer. 
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 Quando se utiliza uma escala de tipo Likert, não se faz uso de 

questionamentos, mas sim de afirmativas, onde os respondentes irão 

demonstrar seu grau de concordância aos diferenciais semânticos 

apresentados em cada proposição. Para realizar a transdução dos dados, 

segunda etapa do processo, neste trabalho utilizou-se a divisão de fatores 

baseados no comportamento dos participantes da pesquisa, onde as 

afirmativas foram dispostas separadas em fatores ambientais (FA), fatores 

comportamentais (FC) e fatores habituais (FH). Esta etapa é denominada de 

processo de transdução, onde os dados são convertidos em grau de crença e 

descrença. Na Tabela 1 pode-se observar o exemplo de uma apuração de 

dados com três fatores. 

Tabela 1: Tabulação dos dados referentes aos fatores de resiliência de gestores. 

 

 Fonte: Sanches, Meireles e Sordi, (2011). 

Legenda: Extrato da tabulação das respostas dadas por 60 respondentes sobre os fatores que 
consideravam mais impactantes no processo de aprendizagem organizacional referentes ao 
Ciclo de Aquisição do Conhecimento. A primeira coluna indica o número da proposição e o 
sinal dela: se negativo a resposta CT é convertida em DT e assim sucessivamente. Colunas a 
a e: diferencial semântico adotado: DT=discordo totalmente; D=discordo; I=Indiferente; 
C=Concordo e CT=concordo totalmente. Mediana: coluna que contém a mediana. Dp: 
respostas discordantes com a proposição; Cp: respostas concordantes com a proposição; 
GCp: grau de concordância com a proposição. * Questão invertida já devidamente convertida. 
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O sinal (-) que indica questão invertida não aparece ao respondente. Fonte: SANTOS (2011) 
adaptado por (SANCHES, MEIRELES E SORDI, 2011). 

Neste exemplo mostrado na Tabela 1, o questionário obteve o feedback 

de 60 (sessenta) respondentes. Onde foi obtida uma mediana de valor 30 

(trinta), Mediana Observada (MO) 60/2. Conforme o exemplo da primeira 

afirmativa do fator foco (0+2+18+30+10) tem-se que o respondente de número 

trinta encontra-se na coluna do fator semântico concordo (C). 

 

“Para se calcular os discordantes de cada proposição utiliza-se a 
proposta de Macnaughton (1996): somam-se os valores das colunas 
DT e D e adiciona-se 50% do valor de “indiferente”. De forma 
semelhante se calcula os concordantes da proposição: C+CT+0.5 I. 
Ou seja: as quantidades de respondentes discordantes e 
concordantes de cada proposição são calculadas de acordo com as 
equações (1).” (SANCHES, MEIRELES E SORDI, 2011). 

 

 (1) 

 

Desta forma temos que, dos 60 respondentes 11 responderam 

discordante a proposição 1 e 49 responderam de forma concordantemente. 

 Para alcançar a quantidade de respondentes que foram discordantes e 

concordantes do fator é realizado um cálculo semelhante, contudo nesta 

formula será utilizado o somatório das respostas Discordo Totalmente, 

Discordo (DT, D) e Concordo Totalmente, Concordo (C, CT), como 

apresentado na equação 2. 

 

 (2) 

 

Há também como estabelecer um indicador de grau de concordância 

(GCp), conhecido também como indicador de força relativa, bem com o grau de 

concordância do fator, ambos utilizam do mesmo método para obtenção do 

resultado, conforme apresentado na equação 3. 
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(3) 

 

“Para evitar erro de divisão por zero, aos valores Cp e Dp se acrescenta 

0,000001.  Os valores do grau de concordância ficam no intervalo [0;100] e é 

conveniente haver um acordo quanto ao que é um valor fraco ou forte.” 

(SANCHES, MEIRELES E SORDI, 2011). 

A interpretação que pode ser adaptada para os propósitos de 

concordância e que pode ser vista no quadro 1 SANCHES, MEIRELES E 

SORDI, (2011) citando DAVIS (1976). 

Quadro 2: Interpretação de valores 

Valor de GC Frase Adequada

90 ou mais uma concordância muito forte

80 a +89,99 uma concordância substancial

70 a +79,99 uma concordância moderada

60 a +69,99 uma concordância baixa

50 a +59,99 uma concordância disprezível

40 a +49,99 uma discordância desprezível

30 a +39,99 uma discordância baixa

20 a +29,99 uma discordância moderada

10 a +19,99 uma discordância substancial

9,99 ou menos uma discordância muito forte  

Fonte: Davis (1976) adaptado por Sanches, Meireles e Sordi, (2011). 

Na terceira etapa é utilizada a aplicação de redes lógicas do tipo OR e 

AND, por meio destas redes lógicas os fatores de crença µ1 e descrença µ2 

serão convertidos em grau de certeza (G1=µ1R-µ2R) e em grau de contradição 

(G2=µ1R+µ2-1). Se faz necessário a utilização de uma rede lógica apropriada 

a quantidade de fatores. 

O método de interpretação do resultado implica em aplicar as 
“técnicas de maximização (OR) e de minimização (AND) da LP, e 
chegar a um valor final, que, analisado à luz do quadrado unitário do 
plano cartesiano real (QUPC), figura 1, com um determinado grau de 
exigência, constitui um valioso subsídio para a decisão final” 
SANCHES, MEIRELES E SORDI, (2011) em menção a (CARVALHO, 
2002). 
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 A Figura 1 demonstra a aplicação de uma rede lógica de três fatores, 

mesmo método utilizado neste trabalho. 

Figura 1: Redes lógica para a conversão de crença µ1 e descrença µ2 em um 
certo grau de certeza (G1= µ1R - µ2R) e grau de contradição (G2 = µ1R+µ2R -1) 
com conectivos OR e AND para 3 fatores. 

 

Fonte: Da Costa et al. (1999, p.158 e 179), adaptado por SANCHES, MEIRELES E 

SORDI, (2011). 

Sanches, Meireles e Sordi (2011) em referência a Da Costa et al., (1999) 

traz que “as lógicas anotadas constituem uma classe de lógicas 

paraconsistentes e acham-se relacionadas a certo reticulado completo 

denominado QUPC- Quadrado Unitário do Plano Cartesiano” mostrado na 

Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

 
 

Figura 2: QUPC – Quadro Unitário do Plano Cartesiano. 

 

Fonte: Carvalho (2002) adaptado por Sanches, Meireles e Sordi (2011). 

 A Figura 2 apresenta a quarta etapa da metodologia, a interpretação dos 

resultados no QUPC (Quadrado Unitário do Plano Cartesiano), onde o plano 

cartesiano desmembrado em quatro quadrantes, sendo dois dispostos 

horizontalmente e outros dois dispostos verticalmente, a parte superior do 

plano indica as inconsistências que são derivadas de informações conflituosas, 

já a parte inferior diz respeito às indeterminações, geradas por falta de 

informação. Sendo assim a faixa que apresentará o melhor resultado está 

localizada ao centro do plano cartesiano, pois neste caso a informação não 

apresentará inconsistências ou indeterminações, neste plano demonstra-se 

ainda as informações que estarão dispostas a esquerda, que significa um 

episódio falso e, a direita que apresentará uma ocorrência verdadeira. 

 Para que seja realizada a interpretação das informações dispostas no 

plano cartesiano se faz necessário a obtenção dos resultados de G1 e G2. 

Enquanto G1 representa o grau de certeza (eixo falsidade-verdade), G2 

expressa o grau de contradição (eixo indeterminação-inconsistência) 

(SANCHES, MEIRELES E SORDI, 2011). A obtenção dos valores de G1 e G2 

serão utilizados os valores de µ1 e µ2, graus de crença e descrença 

respectivamente. 
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 A quinta e última etapa consiste na normalização dos dados resultantes 

da análise do QUPC. A normalização dos graus de certeza e de contradição 

são obtidos por intermédio das formulas 4 e 5 respectivamente. 

    

   

 (4) 

 

 (5) 

 

O processo de normalização. Como o eixo do grau de certeza vai de 

[1;1] é possível submeter o resultado obtido a uma normalização para que o 

resultado final se expresse no intervalo de [0;1]. 

 Para a interpretação dos dados Sanches, Meireles e Sordi (2011) em 

menção a Davis (1976) propõe uma interpretação que expressa a interpretação 

e síntese dos dados, como vista na Quadro 3. 

Quadro 3: Convenção para descrever a interpretação e síntese de informação 
obtida por escala Likert no que concerne ao grau de certeza normalizado G1n e 
ao grau de contradição normalizado G2n. 

Fonte: Davis (1976) adaptado por Sanches et al. (2011). 

 

Valor 

Obseervado
Interpretação recomendada

Valor 

Obseervado
Interpretação recomendada

0,900 ou mais Aderência ampla 0,900 ou mais Dados muito contraditórios

0,700 a 0,899 Aderência substancial 0,700 a 0,899 Dados conflitantes

0,300 a 0,699 Aderência moderada 0,300 a 0,699 Dados consistentes

0,100 a 0,299 Aderência baixa 0,100 a 0,299 Dados incompletos

0 a 0,099 Aderência desprezível 0 a 0,099 Dados que são ignorados

Grau de certeza normalizado G1n Grau de contradição normalizado G2n

Expressa o quanto os sujeitos aderem às 

proposições do fator (eixo horizontal no QUPC)

Expressa a qualidade dos dados utilizados 

(eixo vertical no QUPC)
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5. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 A amostra obtida na pesquisa obteve uma totalidade de 44 questionários 

respondidos, que foram utilizados em sua totalidade na apuração dos dados. 

 No questionário foram tratadas variáveis como gênero, idade, período 

que os respondentes estão cursando e se estes já haviam realizado compras 

de eletroeletrônicos na internet. 

Gráfico 1 – Caracterização da amostra pela variável, gênero. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, baseado nos dados da pesquisa. 

 Observou-se nos dados apresentados no Gráfico 1, que a parte 

predominante de respondentes são do sexo feminino, com uma totalidade de 

31 pessoas do sexo feminino, que equivalem a cerca de 70% do público 

pesquisado, enquanto que apenas 13 respondentes são do sexo masculino, 

correspondente a cerca de 30% dos respondentes do questionário. Os dados 

apresentados, confirmam o que foi apresentado na pesquisa realizada pela 

consultoria Forrester Research, que traz que os maiores compradores online 

são as pessoas do sexo feminino.  
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Gráfico 2 – Caracterização da amostra pela variável, idade. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, baseado nos dados da pesquisa. 

 No que diz respeito ao fator idade, foi observado que a população alvo 

da pesquisa é formada em sua maioria de jovens que apresentam idade entre 

18 e 24 anos, equivalente a 64% dos respondentes, o que contradiz os dados 

apresentados na pesquisa publicada na 35º edição da Webshoppers, pesquisa 

que demonstra que, os compradores online no Brasil têm idade média de 43 

anos, onde desses mesmos compradores apenas 8% apresentam idade 

inferior a 24 anos. É importante esclarecer que a pesquisa foi aplicada em um 

curso de graduação, onde se espera uma população mais jovem. 
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Gráfico 3 – Caracterização da amostra pela variável, período cursado. 

  

Fonte: Elaborado pelo autor, baseado nos dados da pesquisa. 

 Quanto ao período cursado observou-se que a prevalência dos retornos 

foi do grupo disposto pelos acadêmicos que estão cursando o 8º período, 

apresentando um percentual de 43,2% (19 respostas) dos formulários 

respondidos. 

Gráfico 4 – Caracterização da amostra pela variável, realização de compra na 

internet. 

  

Fonte: Elaborado pelo autor, baseado nos dados da pesquisa. 
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 No quesito onde foi abordada a realização de compra de produtos 

eletrônicos na internet o resultado obtido foi que, quase a totalidade de 

acadêmicos já haviam realizado compras online, apresentando um percentual 

de 95,5% (42 respostas). Esta análise vai de encontro a afirmação feita por 

Botelho, Gomes e Silva (2015) ao citar Almeida (2011) existem dois fatores 

principais que ajudam no crescimento rápido deste tipo de mercado. O primeiro 

diz respeito ao surgimento de uma geração de pessoas que já nascem com 

acesso à internet fazendo do e-commerce sua primeira opção na hora da 

aquisição de novos produtos. Já o segundo fator está diretamente ligado a 

cotação do dólar, onde a queda no valor da moeda torna mais baratos os 

equipamentos de informática permitindo assim que a chamada classe C se 

torne adepta da compra on-line. 

 Como exposto na metodologia, a partir da quinta proposição foi utilizada 

a análise de dados por intermédio do método de Lógica Paraconsistente, onde 

a primeira etapa é composta de uma pesquisa composta de 32 proposições. A 

segunda etapa consiste no processo de transdução dos fatores, aqui utilizados 

Fatores Ambientais (FA), Fatores Comportamentais (FC) e Fatores Habituais 

(FH), conforme exposto na Tabela 2. 

Tabela 2: Analise de fatores em escala Likert. 

PROPOSIÇÕES 
DIFERÊNCIAL SEMÂNTICO 

QT 
MEDIANA 

OBSERVADA 
CP DP GCp 

DT D I C CT 

FATORES AMBIENTAIS (FA) 

11 - A publicidade sobre o produto 
influencia minha escolha. 

2 6 13 16 7 44 C 118,5 33,5 98,15 

12 - Com as novas tecnologias tenho 
acesso a informações necessárias 
sobre o produto, para ajudar na 
decisão de compra.  

0 1 2 18 23 44 CT 190 5 98,47 

15 - Frequentemente as empresas 
onde realizo minhas compras buscam 
saber se minhas expectativas foram 
atendidas. 

7 9 11 11 6 44 I 90,5 41,5 97,89 

18 - Me sinto mais seguro em realizar 
uma compra quando uma loja 
apresenta as duas modalidades de 
comércio, física e internet. 

1 1 12 13 17 44 C 155 21 98,37 

23 - Já tive algum problema ao 
realizar compras pela internet. 

9 9 13 7 6 44 I 77,5 46,5 97,7 

27 - É mais fácil comprar na internet 
do que me deslocar às lojas físicas. 

1 10 12 11 10 44 I 112 39 98,1 

29 - Não me sinto seguro no ato do 
pagamento via internet. 

8 18 9 6 3 44 D 52,5 57,5 97,09 
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31 - O chat online que algumas lojas 
virtuais disponibilizam me deixa mais 
confiante para tirar dúvidas no 
momento da compra. 

4 7 9 17 7 44 C 116,5 31,5 98,14 

  

93 

  

178 
352 

  

0,506 0,369 

  DF CF µ1 µ2 

FATORES COMPORTAMENTAIS (FC) 

6 - O conhecimento da marca ou 
empresa me deixa mais seguro(a) ao 
realizar uma compra. 

0 1 4 10 29 44 CT 191 8 98,47 

8 - Sou fiel a uma marca, empresa ou 
produto por este suprir minhas 
necessidades. 

5 9 14 11 5 44 I 90 44 97,88 

10 - Sempre busco o melhor 
custo/benefício. 

0 0 2 13 29 44 C 200 3 98,49 

16 - A interação com as empresas que 
a internet me proporciona ao comprar 
um produto é um atrativo. 

2 1 19 15 7 44 I 123,5 32,5 98,19 

17 - A relação entre preço e qualidade 
dos produtos comprados na internet 
me atrai mais que a que acontece em 
lojas físicas. 

1 3 6 26 8 44 C 153 16 98,34 

19 - Tenho preferência em realizar 
minhas compras em lojas na internet. 

5 11 19 6 3 44 I 67,5 55,5 97,51 

21 - Prefiro comprar em lojas online 
porque me proporcionam a interação 
com outros compradores. 

7 15 16 5 1 44 D 49 61 96,95 

24 - Em geral costumo publicar em 
redes sociais informações ou opiniões 
relevantes ou interessantes sobre 
produtos, marcas, serviços ou 
empresas que eu gosto. 

24 10 6 1 3 44 DT 28 53 95,42 

25 - Quando estou 
satisfeito/insatisfeito com o produto, 
marca, serviço ou empresa, costumo 
publicar minhas opiniões em redes 
sociais. 

19 12 7 2 4 44 D 37 52 96,29 

30 - Compro pela internet por não 
dispor de tempo para ir a uma loja. 

13 16 10 4 1 44 D 36 60 96,22 

32 - Não me arrependo das compras 
realizadas na internet, pois sempre 
atenderam minhas expectativas. 

1 8 4 25 6 44 C 136 23 98,26 

  

163 

  

214 
484 

  

0,442 0,337 

  DF CF µ1 µ2 

FATORES HABITUAIS (FH) 

5 - Busco informações dos produtos 
que pretendo adquirir com meus 
amigos e familiares. 

3 4 6 21 10 44 C 143 18 98,3 

7 - Ao adquirir um novo produto, faço 
esta aquisição por necessidade. 

0 5 15 20 4 44 C 122,5 32,5 98,18 

9 - Na compra de um novo produto, 
procuro conhecê-lo a fundo, buscando 
especificações técnicas, análises, prós 
e contras. 

2 2 3 24 13 44 C 165,5 10,5 98,39 

13 - Tenho preferência em realizar 
minhas compras em lojas físicas. 

4 6 19 7 8 44 I 96,5 44,5 97,96 

14 - Uso a internet para me informar 
sobre os produtos, mas os compro 
nas lojas físicas. 

3 14 11 13 3 44 I 83,5 47,5 97,8 
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20 - Costumo comprar na mesma Loja 
na internet. 

3 10 11 12 8 44 I 104,5 39,5 98,04 

22 - Quando tenho a opção, sempre 
escolho realizar as compras pela 
internet. 

4 13 15 11 1 44 I 71,5 51,5 97,6 

26 - Realizo compras em sites 
internacionais. 

13 10 11 4 6 44 D 62,5 49,5 97,39 

 28 - Utilizo bastante a internet para 
fazer compras. 

5 11 14 9 5 44 I 82 48 97,78 

  

112 

  

179 
396 

  

0,452 0,283 

  DF CF µ1 µ2 

Fonte: Adaptado de Sanches, Meireles e Sordi (2011). 

Legenda: Proposições: lista de oito proposições para avaliar qualidade de atendimento de um 

restaurante. Colunas DT, D, I, C, CT: quantidade de respondentes que optaram pelas colunas 

do diferencial semântico. QT= quantidade total de respondentes; Mediana= coluna dentro do 

referencial semântico na qual se encontra o respondente 22 (=44/2); Dp=Discordantes da 

proposição: quantidade de respondentes discordantes= (D+DT+0.5*I); Cp=Concordantes da 

proposição: quantidade de respondentes concordantes= (C+CT+0.5*I); GCp=Grau de 

concordância da proposição calculado de acordo com a equação (3); Df=Discordantes do 

Fator; Cf=Concordantes do Fator; μ1= crença  de que as proposições como um todo sejam 

verdadeiras (178/352), (214/484), (179/396); μ2= descrença de  que as proposições como um 

todo sejam verdadeiras. Valores ilustrativos (93/352), (163/484), (112/396). Fonte: Adaptado de 

(SANCHES, MEIRELES E SORDI, 2011).  

 Com os dados obtidos pode-se chegar aos graus de crença e descrença 

respectivamente µ1 e µ2. “Esta consiste em determinar a proporção de 

respostas discordantes e concordantes do fator em relação a quantidade de 

respostas totais do fator.” SANCHES et al. (2011). 

 O grau de concordância com a proposição (GCp) dado através da 

Equação 3, possibilita a análise dos fatores que mais influenciam o processo 

decisório dos consumidores, como disposto a seguir; 

• Fatores Ambientais: os resultados de GCp apresentados neste fator, 

apresentam que a proposição que teve maior concordância das 

respostas foi a que se refere ao acesso as informações necessárias 

sobre o produto, para auxiliar na decisão da compra, enquanto que a 

proposição que apresentou menor concordância diz respeito à 

segurança, onde os compradores não se sentem seguros ao realizar 

pagamentos on-line. 
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• Fatores Comportamentais: nestes a proposição que obteve maior 

concordância foi a que se refere a busca do melhor custo benefício, 

por outro lado, a publicação de opiniões dos compradores em redes 

sociais foi a que obteve menor concordância. 

• Fatores Habituais: quanto aos dados referentes a este fator, foi 

observado que os consumidores buscam o conhecimento mais 

aprofundado dos produtos que pretendem adquirir, buscando por 

análises, especificações técnicas, prós e contras, entre outros, 

contudo a proposição que obteve a menor concordância de fator diz 

respeito a compra em sites internacionais. 

 Ao passo que os graus de crença são apurados, pode-se determinar os 

graus de certeza e contradição, fazendo o uso da rede lógica OR (técnica de 

maximização) e AND (técnica de minimização) da Lógica Paraconsistente. Os 

conectivos OR e AND foram dispostos conforme apresentado na figura 3. 

Figura 3: Redes lógica para a conversão de crença µ1 e descrença µ2 em um 
certo grau de certeza (G1= µ1R - µ2R) e grau de contradição (G2 = µ1R+µ2R -1) 
com conectivos OR e AND para 3 fatores. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Sanches et al. (2011). 

Fator FA 

D   C

Fator FC 

D   C

Fator FH 

D   C

µ2b=0,337 µ1b=0,442

µ2a=0,369 µ1a=0,506 µ2c=0,283

OR OR

µ2ab=0,369

AND AND

µ2R=0,283 µ1R=0,442

µ1c=0,452

µ1ab=0,442

Grau de Certeza (G1=µ1R-µ2R) = 0,442-0,283 = 0,159

Grau de Contradição (G2=µ1R+µ2R-1) = 0,442+0,283-1= -0,275
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Observando-se os dados dispostos no quadro de rede lógica OR e AND, 

tem-se que o grau de certeza (G1) obtido através do método tem valor de 

0,159, enquanto que o valor obtido para o grau de contradição foi de -0,275. 

Após a obtenção destes valores, será possível realizar a aplicação dos 

mesmos no QUPC (Quadrado Unitário do Plano Cartesiano), como disposto na 

figura 4. 

Figura 4: QUPC- Quadrado Unitário do Plano Cartesiano para interpretação do resultado. 

Fonte: Adaptado de Sanches, Meireles e Sordi (2011). 

Aplicando os dados no QUPC (Quadrado Unitário do Plano Cartesiano), 

observa-se que quanto ao grau de certeza os respondentes obtiveram um valor 

de 0,159, ou seja, as informações fornecidas pelos respondentes da pesquisa 

foram verdadeiras, contudo as informações que se referem ao grau de 

contradição obtiveram um resultado negativo de -0,275, que explícita que ao 

responder as proposições os respondentes não disponham de certeza para 

determinar suas respostas. 

Após a análise do QUPC (Quadrado Unitário do Plano Cartesiano), se 

inicia a última etapa do método de Lógica Paraconsistente (LP), a normalização 

dos resultados, que servirá para manter a apuração destes dentro de um 

G2

1

FALSO

-1 1

(0,159; -0,275)

-1 G1

Grau de Contradição (G2=µ1R+µ2R-1) = 0,442+0,283-1= -0,275

INDETERMINAÇÃO 

Informações 

insuficientes

VERDADEIRO

INCONSISTÊNCIA 

Informações conflituosas

Grau de Certeza (G1=µ1R-µ2R) = 0,442-0,283 = 0,159
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intervalo que irá de 0 (zero) a 1 (um). Para a obtenção destes resultados foram 

realizados os seguintes cálculos, dispostos nas formulas. 

             

  

 (6) 

 

 

 (7) 

 

 Com a obtenção dos resultados pode-se analisar os valores para 

descrever a interpretação e síntese dos dados colhidos por intermédio de 

escala de Likert, no que diz respeito ao grau de certeza normalizado (G1n) e 

grau de contradição normalizado (G2n), de acordo com o que está disposto no 

Quadro 3, pode-se afirmar que os respondentes no que se refere ao grau de 

certeza quanto aos Fatores Ambientais (FA), Fatores Comportamentais (FC) e 

Fatores Habituais (FH), referente a aquisição de um novo produto eletrônico 

têm uma aderência moderada apresentando um valor de G1n=0,659, ou seja, 

as informações são verdadeiras e estes fatores vêm a interferir no momento da 

aquisição de um novo produto eletrônico, já no que se refere ao grau de 

contradição os mesmos apresentaram um resultado de G2n=0,225 que 

segundo os dados apresentados no Quadro 3 apresentam dados incompletos, 

ou seja, há a indeterminação das informações. 



52 
 

 
 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O presente trabalho de pesquisa teve como objetivo responder quais 

fatores interferem no processo decisório do consumidor ao realizar a compra 

de um novo produto eletrônico pela internet, contudo os resultados obtidos 

nesta pesquisa, embora sejam válidos, apresentam determinadas limitações, 

provenientes da natureza dos processos de pesquisa, as quais precisam ser 

consideradas.  São elas: 

• Considerar que a amostra utilizada foi composta por estudantes de 

graduação do segundo, quarto, sexto e oitavo períodos do curso de 

Administração, da Fundação Universidade Federal de Rondônia, 

impossibilitando a generalização dos resultados encontrados, pois não 

obtivemos quantidade que possibilitasse realizar inferência;  

• Os resultados não podem ser difundidos para todo tipo de produto 

adquirido pela Internet, tendo em vista que o estudo é restrito a 

aparelhos eletrônicos como Smartphone, Notebook, Tablet etc.;  

• Os dados foram coletados em um determinado período de tempo, de 

forma que o estudo não se deu de modo longitudinal.  Assim, os 

resultados obtidos só podem ser considerados válidos para os 

respondentes no período em que fora feita a coleta de dados entre os 

dias 22/11/2017 e 29/11/2017, uma vez que as mudanças no meio 

estudado (internet) acontecem muito rapidamente.  Apenas um estudo 

longitudinal, portanto, poderia descrever melhor a dinâmica dessas 

alterações. 

 No que tange ao cumprimento dos objetivos, no que se refere a 

identificação do comportamento do consumidor antes da realização da compra 

observou-se conforme os resultados apresentados nas análises de dados pelo 

método de Lógica Paraconsistente (LP), pode-se afirmar que o comportamento 

dos respondentes é inconsistente, ou seja, os mesmos apresentam um grau de 

contradição antes de efetivar uma compra através da internet. 
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 Por outro lado, no que diz respeito as variáveis que influenciam a 

decisão de compra, foram observadas conforme apresentado na Tabela 2, 

variáveis como conhecimento a fundo do produto desejado, através de 

análises, busca de informação sobre os mesmos com os grupos sociais de que 

faz parte, como família e amigos, assim como o conhecimento da marca, 

necessidade da aquisição de um novo produto, busca de melhor custo 

benefício, além da possibilidade de ter disponível informações adicionais sobre 

o produto em sites especializados em compras, também como em sites 

destinados a análises de novos produtos eletrônicos. 

 Quanto aos itens relevantes para o consumidor, na avaliação pós-

compra, pode-se afirmar que os principais itens dispostos na pesquisa foram, a 

possibilidade de uma interação com a empresa responsável pela venda do 

produto, que traz uma segurança maior para o cliente, contudo, enquanto este 

fator traz segurança a questão do pagamento por meio on-line é a maior 

preocupação dos respondentes da pesquisa, pois os mesmos não se sentem 

seguros em fornecer seus dados pessoais no ato da compra. 

 Sendo assim, sugere-se que as empresas disponibilizem, sites mais 

seguros, que protejam as informações dos seus clientes, além da melhoria de 

suas plataformas, trazendo para o ambiente da loja on-line mais detalhes sobre 

os aparelhos disponibilizados pela loja, evitando assim que o cliente tenha que 

buscar informações adicionais em sites de terceiros, o que proporcionaria 

também uma maior interação da loja com o cliente, que traria uma maior 

segurança para os clientes no momento de adquirir um novo produto. 

 Para estudos posteriores recomenda-se a análise mais aprofundada do 

comportamento do consumidor utilizando uma amostra maior, o que vem a 

possibilitar a inferência das informações, além da análise dos riscos percebidos 

pelos consumidores ao adquirir um novo produto. 
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