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1 
Descrição do Problema 

1.1.Introdução 
 

Desde a década de 90, a Internet tem-se mostrado importante instrumento 

na vida cotidiana do consumidor, não somente para ampliar a pesquisa de 

informações sobre alternativas a considerar, mas também para facilitar a 

efetivação de compras diversas. Entre 2001 e 2008, o comércio eletrônico no 

Brasil obteve crescimento (em faturamento) acumulado superior a 1.400%. Em 

2008, o País aproximou-se dos 50 milhões de indivíduos com acesso direto à 

Internet, representando 17% de sua população (e-Bit, 2008).  

Alguns fatores foram determinantes para tal crescimento nas vendas on-line: 

a variedade dos produtos ofertados, a comodidade oferecida, a facilidade e 

agilidade na comparação de preços e condições de pagamento em diversos 

fornecedores e a inclusão digital da população. (e-Bit, 2008).  

As operações multicanal parecem ajudar a acelerar o processo de expansão 

de vendas: enquanto que as lojas convencionais têm limite físico para atender a 

seus mercados, as lojas on-line conseguem ultrapassar fronteiras e chegar a novos 

consumidores não antes atendidos pela empresa. Com isso, aumentam as 

oportunidades de diversificação de produtos e serviços. (MCGOLDRICK; 

COLLINS, 2007).  

O varejo multicanal vem surgindo, em geral, a partir de uma loja física 

tradicional, que passa a oferecer ao mercado um canal de compras alternativo, 

através da criação de um site na Internet. Enquanto alguns varejistas buscam 

sobreviver exclusivamente on-line, outros proporcionam distribuição sustentável e 

atraente mistura de formatos novos com os convencionais (MCGOLDRICK; 

COLLINS, 2007). Geralmente estão mais bem posicionados para explorar as 

sinergias disponíveis na imagem de marca, na confiança já estabelecida, na 

especialização, em suas cadeias de abastecimento desenvolvidas, em seus 

processos de comunicação com mercados e na lealdade de seus clientes. 
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Considerando tais fatores, varejistas unicamente on-line parecem estar em 

desvantagem, já que existem indicações de que os varejistas convencionais que 

passam a atuar também pela Internet conseguem transferir a confiança do 

consumidor para o novo ambiente (Ellison, 2000).  

Para que as empresas possam adotar estratégias apropriadas para melhor 

atender seus clientes, criando condições para que maior número de consumidores 

passe a utilizar a Internet como canal de compras, torna-se importante conhecer 

melhor alguns fatores que são relevantes para a escolha do canal pelo consumidor. 

Com este objetivo, este estudo procurou comparar a percepção de risco e a 

orientação de compra dos consumidores, em suas decisões de escolha do canal 

(on-line ou lojas físicas) de uma mesma empresa de varejo, em duas diferentes 

etapas do processo decisório – a busca de informações e a efetivação da compra. 

 

1.1.1. Desenvolvimento da Internet no Brasil 
 

No Brasil, a Internet iniciou seu crescimento nos anos noventa e, em 

meados daquela década, o comércio on-line já abria suas primeiras portas.  Na 

época, muitas pessoas encaravam o comércio na Internet como algo fora da 

realidade, intangível. Entre 1996 e 1999, as empresas buscavam marcar presença, 

expondo suas marcas de valor ao público mais atualizado da época (E-commerce, 

2009). O importante era estar presente na Internet de uma forma institucional. Em 

1999, o número de internautas já era superior a 2,5 milhões (E-commerce, 2009).  

Os primeiros sites brasileiros eram de notícias. Depois, surgiram os de 

compras, entretenimento e pesquisa. Assim, a rede nacional começou a crescer. 

Para o público, principalmente jovem, e-mail e as salas de bate-papo (chats) 

foram duas das principais ferramentas para a popularização da Internet. A forma 

de comunicação entre as pessoas mudou, tanto no ambiente de trabalho quando na 

vida particular. 

A partir de 2002, algumas empresas começaram a utilizar a Internet para 

identificar e caracterizar seus clientes. Nesta época, segundo o Ibope (2003), o 

país contava com 7,68 milhões usuários. Diversos bancos de dados de clientes 

foram criados, muitas vezes disponibilizados em redes internas das empresas 

(Intranet), onde qualquer funcionário poderia acessar as informações de um 

determinado cliente, necessitando somente de identificação e senha. Faculdades já 
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disponibilizavam materiais didáticos para seus alunos, até mesmo inscrições e 

matrícula já podiam ser feitos de forma mais prática do que o habitual até então. 

Em 2008, o país se aproximou dos 50 milhões de indivíduos com acesso 

direto à rede e contava com 18,3 milhões de computadores pessoais (E-Bit, 2008). 

O número de internautas representava 17% da população, sendo 53% de homens e 

47% de mulheres (e-Bit, 2008). Nesta mesma linha, evoluíram também a 

segurança, facilidade, cooperação e o conhecimento do E-commerce.  

Atualmente um website pode oferecer personalização, serviço de qualidade 

ao cliente e gerenciamento melhor de dados e informações entre empresas, 

consumidores e fornecedores.  

 

1.1.2. Os obstáculos encontrados pelo E-commerce 
 

Apesar do crescimento significativo de vendas do mercado on-line nos 

últimos anos, muitos especialistas acreditam que a situação poderia estar ainda 

melhor se não fossem alguns obstáculos encontrados.  

Alguns supermercados, por exemplo, tiveram seus custos elevados em 

mais de 20%, segundo e-Bit (2008), ao aderirem ao mundo on-line. Isto se deu, 

pois enquanto na loja física era o cliente quem selecionava, e transportava os 

itens, no E-commerce era a empresa quem arcava com os custos logístico, de 

funcionários extras e de transporte adequado para produtos congelados e frios. 

As livrarias também encontraram problemas significativos. Apesar da 

vantagem em manter estoque também on-line, ou seja, enquanto mostrava a foto 

do produto no próprio site, o estoque era mantido nas editoras, os custos logísticos 

eram maiores do que o próprio custo de alguns livros promocionais. Para diminuir 

esse custo relativo, algumas livrarias encontraram, como solução, a expansão para 

outras categorias de produtos de maior valor agregado como, por exemplo, os 

eletrônicos na Amazon.com ou a Submarino.com. (E-commerce, 2008) 

Com o aumento do número de usuários na Internet, hoje em dia não 

apenas os sites de grandes empresas estão se expandindo como também sites de 

compra e venda de produtos usados estão fazendo sucesso. É o caso do 

MercadoLivre.com no Brasil e o E-bay.com nos Estados Unidos. Cada vez mais 

consumidores preferem as compras de produtos “semi-novos”, impulsionados 

pela facilidade de acesso a informação (E-commerce, 2008). 
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1.1.3. O atual cenário do E-commerce no Brasil 
 

 

O E-commerce brasileiro começou a se desenvolver em 2000 (e-Bit, 

2008), cinco anos após seu início nos Estados Unidos, porém seu crescimento não 

deixou a desejar. Somente de 2001 a 2007, o crescimento total foi de mais de 

1.000%, chegando a 9,5 milhões de “e-consumidores” (vide Tabela 1). 

Tabela 1: Quantidade de e-consumidores no Brasil 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Consumidores de Internet (em milhões)  1.1 2.0 2.6 3.4 4.8 7.0 9.5 

Crescimento (%) - 81% 30% 31% 41% 46% 36% 

Fonte: e-Bit, 2008 

 

Alguns fatores foram determinantes para isso, como a variedade dos 

produtos, a comodidade, a facilidade e agilidade na comparação de preços em 

diversas lojas e nas condições de pagamento e o expressivo aumento do número 

de internautas consumidores (e-Bit, 2008). Esse novo grupo de consumidores é 

formado principalmente por adultos da geração “pré-Internet”, que adquiriram ao 

hábito de comprar via web, e os jovens da geração “pós-Internet” (e-Bit, 2008).  

A Internet pode ser considerada um mercado ainda em desenvolvimento 

no Brasil e, portanto, cada vez mais competitivo. Apesar de o crescimento dos 

consumidores na Internet ser expressivo, a penetração da Internet em toda a 

população brasileira ainda é pequena, com pouco mais de 30%. Se compararmos 

com o mercado norte-americano e seus 60% de penetração, percebe-se que existe 

oportunidade de crescimento ainda maior. (e-Bit, 2008). 

Em relação ao faturamento anual, o E-commerce brasileiro também não 

deixa a desejar: com crescimento anual superior a 40%, o mercado on-line 

brasileiro já superou marca de oito bilhões de reais em faturamento em 2008 (e-

Bit, 2008). 
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Gráfico 1: Faturamento anual do varejo on-line (em bilhões) 

 

Fonte: e-Bit, 2008 

 

Essa evolução no faturamento deve-se, principalmente, às compras de 

eletrônico, que hoje em dia já representam 12% de todas as compras on-line 

brasileira (e-Bit, 2008).  

Existe uma tendência clara no E-commerce brasileiro: “As mega-empresas 

dominarão o grande varejo graças ao seu poder de presença na mídia e de 

otimização do processo de compra e venda.” (Personna, 2008) Hoje em dia, o 

consumidor já pode encontrar preços diferenciados de um mesmo produto, 

principalmente eletrônicos, em uma mesma empresa, no varejo físico e on-line. A 

diferença dos custos de estoque e logísticos entre as duas formas de varejo 

proporciona essa distorção. Os próprios fabricantes de produtos eletrônicos já 

vendem seus produtos diretamente de seus sites próprios. A facilidade de escolha 

e de pagamento que existe nas compras via Internet também ajudam neste 

processo.  

 

1.1.4. Algumas características do consumidor do E-commerce no 
Brasil 

 

Em 2008, o Brasil tinha aproximadamente 50 milhões de pessoas que 

usam a Internet, sedo que cerca de 12 milhões compram pela rede e 25 milhões 

acessam Internet Banking, ou seja, metade desta população tem conta corrente e 

cartão de crédito, é um público em potencial para a compra na Internet (DCI-SP, 

site: Ciashop, 2008). 

Segundo Morgado (2002), esse consumidor tem perfil socioeconômico mais 

elevado, viaja mais para o exterior, conhece mais o idioma inglês e recebe salários 

mais altos, e tende a enxergar a Internet como mais útil e divertida do que os não-
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compradores, pois a utilizam principalmente para realizar operações bancárias e 

para levantar informações sobre produtos e serviços. Esses consumidores 

valorizam mais a conveniência, são mais inovadores, têm menor aversão ao risco 

e necessitam experimentar menos o produto antes de decidir pela compra.  

Duarte (2002) procurou caracterizar o consumidor do comércio eletrônico 

de Londrina (PR). Enquanto a maioria dos consumidores realiza uma compra com 

uma periodicidade maior que 2 meses, cerca de 22% afirmaram ter comprado 

apenas uma vez. Somente 2% dos entrevistados realizam suas compras pela 

Internet a cada 15 dias ou menos. Verificou também que 43%, dos consumidores 

gastam menos que R$ 50,00 por mês em compras por esse tipo de canal. Vale 

ressaltar a faixa etária predominante, com cerca de 63% dos compradores menores 

de 25 anos. 

Os principais produtos comprados pela Internet são livros e CDs/DVDs, que 

aproximadamente 69% e 53% dos entrevistados já adquiriram, respectivamente, 

pelo menos uma vez. 

Tabela 2: Produtos mais vendidos no varejo on-line do Brasil 

Produtos mais Vendidos % em 2007 

Livros 17% 

Informática 12% 

Saúde e Beleza 11% 

Eletrônicos 9% 

Eletrodomésticos 6% 

Fonte: e-Bit, 2008 

 

Os produtos mais vendidos na Internet em 2007 foram livros, com 17% 

das vendas, seguidos de produtos de informática, softwares, computadores (com 

12%), artigos de perfumaria e cosméticos, eletrônicos e telefonia celular. Roupas 

e acessórios são poucos vendidos no Brasil, ao contrário dos Estados Unidos, 

onde há a cultura de compra por catálogo. (e-Bit, 2008) 

Em relação à forma de pagamento, o estudo de Duarte (2002) indica que a 

compra utilizando o cartão de crédito ainda é a opção predominante em 52% das 

compras, apesar de indicar também a necessidade de melhorar a segurança com as 
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transmissões de dados para aumentar ainda mais a preferência por esta opção de 

compra.  

Além disso, o consumidor pode ser influenciado pelo varejo multicanal em 

seu processo decisório de compra. Souza e Serrentino (2002) indicam que um 

mesmo consumidor pode procurar diferentes canais, dependendo não apenas do 

tipo de produto a ser adquirido, mas também do tempo de que dispõe e de sua 

motivação ao longo do processo decisório. Estas opções resultam em três formas 

de comprar: a compra baseada na emoção, a baseada na razão e aquela que 

decorre da percepção de conveniência. 

A compra de natureza emocional, ou hedônica, envolve aspectos não 

utilitários, que levam à diversão e ao prazer. O ato de comprar por recreação 

inclui as necessidades de ter uma experiência agradável de compra, a satisfação 

social e emocional e a interação social com outros clientes, amigos, conhecidos e 

vendedores. 

Por outro lado, quando a compra é motivada pela conveniência, os clientes 

tendem a considerá-la como mero processo racional de solução de problema. Para 

estes clientes, é importante adquirir o produto procurado com o mínimo de 

investimento necessário em tempo e esforço, físico e mental. 

Entretanto, riscos percebidos pelos consumidores, quando cogitam comprar 

pela Internet, têm sido apontados como um importante empecilho para a adoção 

dos canais on-line por um grande número de indivíduos, inclusive usuários da 

Internet (Mitchell, 1999). Receios quanto à privacidade de dados e à existência 

on-line de lojas-fantasma são alguns fatores que surgem em diversos estudos 

encontrados na literatura (Mello, 1997; Duarte, 2002). Além disso, dada a 

abrangência mundial das lojas on-line, uma legislação internacional que 

regulamente o comércio eletrônico ainda não está adequadamente formulada e 

divulgada, ao contrário do que ocorre no varejo convencional, ampliando tal 

percepção de risco (Hernandez, 2000). 

É nesse contexto do E-commerce no Brasil que o presente trabalho busca 

analisar o comportamento do consumidor brasileiro em seu processo decisório de 

compra através do varejo multicanal. 
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1.2.Objetivo 
 

O objetivo deste estudo é mensurar a percepção de risco e a orientação 

para compra relevantes na escolha dos canais de compra utilizados – loja física ou 

canal on-line, de um varejo multicanal – para busca de informações e realização 

da compra. 

O risco percebido foi considerado em quatro dimensões (risco financeiro, 

de desempenho, de tempo e psicológico) além do risco total. Já a orientação de 

compra foi definida em duas dimensões: conveniência e recreação. 

Considerando-se que o comercio eletrônico precisa ser mais bem 

compreendido e desenvolvido pelas empresas para uma solidificação de suas 

vantagens competitivas, e destacando-se que diversos estudos (Akaah e 

Korgaonkar, 1988; Cox e Rich, 1964; Souza e Benevides, 2006) sugerem que os 

consumidores percebem maiores riscos associados a uma compra não 

convencional, o presente trabalho busca responder às seguintes perguntas:  

 

Como varia o risco percebido no processo decisório de compra no varejo 

físico tradicional e no varejo on-line de uma mesma empresa multicanal? 

 

O que leva o consumidor a escolher a loja física ou o canal on-line para a 

busca de informações sobre o produto e para a realização efetiva da compra, 

em uma mesma empresa multicanal? 

 

1.3. Relevância 
 

A relevância deste estudo fica evidenciada a partir dos próprios dados do 

mercado. Segundo a consultoria e-Bit, o montante movimentado pelo comércio 

eletrônico brasileiro cresceu 55% em 2007, aumento consideravelmente maior em 

comparação ao crescimento de 9,9% nas vendas em lojas de rua e 12% em 

shoppings, segundo dados do Serasa (2008) e a Alshop (2008), respectivamente. 

Além disso, algumas pesquisas anteriores já identificaram e mensuraram o 

risco percebido pelo cliente no processo de decisão de compra on-line, porém 

poucos trabalhos deram ênfase à análise de semelhanças e diferenças no momento 
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de uma compra em loja tradicional e no E-commerce de uma mesma empresa de 

varejo multicanal, levando em consideração os riscos percebidos e a orientação 

para compra. Além disso, autores, como Hernandez (2002), sugerem que futuros 

estudos deveriam considerar pesquisas envolvendo diferentes categorias de 

produtos, para se entender melhor o papel do risco percebido no processo 

decisório do consumidor. 

O uso da Internet como canal alternativo de compra aumenta a vantagem 

competitiva das empresas, uma vez que permite explorar as sinergias disponíveis 

com o uso da marca, da logística, da comunicação e fidelização (McGoldrick e 

Collins, 2007).  

Este estudo pretende, no contexto de uma empresa de varejo multicanal, 

ampliar a compreensão sobre orientação para compra e dimensões de risco 

percebidas por seus clientes como barreiras para a migração da loja física para 

Internet. Assim, as empresas poderão adotar as estratégias apropriadas para 

atender melhor as necessidades de seus clientes, criando condições para que eles 

passem a adotar a Internet como canal de compras, assim aumentando lucros e/ou 

reduzindo custos.  

 

1.4. Delimitações do Estudo 
 

O presente trabalho é uma pesquisa descritiva sob a forma de um 

levantamento. Ao realizar essa pesquisa, foi-se necessário realizar algumas 

delimitações naturais.  

A pesquisa foi realizada avaliando a compra de alguns produtos específicos 

que pertencem à categorias diferentes, não podendo generalizar para todos os 

tipos de produtos adquiridos pela Internet ou no varejo tradicional. 

Vale ressaltar também que a presente pesquisa foi realizada num período 

limitado de tempo, entre setembro e outubro de 2009. Assim o estudo não se deu 

de forma longitudinal, portanto seus resultados obtidos apenas são válidos para os 

respondentes no mesmo período da coleta de dados. 

 

 

 

 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0712880/CA



23 

 

 

1.5. Estrutura da Dissertação 
 

A presente dissertação está estruturada em cinco capítulos. O primeiro 

capítulo apresentou os seguintes pontos: 

 Uma introdução com contextualização e a descrição do problema de 

pesquisa; 

 A definição do objetivo a ser almejado e resolvido ao longo da pesquisa; 

 A importância e relevância do tema a ser apresentado, tanto de uma 

forma acadêmica quanto para o mercado e administração de forma geral; 

 As delimitações do escopo da presente pesquisa, com o objetivo de 

limitar generalizações e reforçar o sentido da mesma; 

 As premissas de pesquisa, ou seja, aquilo que será tomado como base 

diretriz para o desenvolvimento e conclusão do estudo. 

 

No segundo capítulo serão abordados os diversos conceitos sobre risco 

percebido e orientação para compras presentes na literatura de marketing como 

sua aplicabilidade e desenvolvimento na Internet. 

Assim, o presente trabalho realiza nos capítulos seguintes uma pesquisa de 

campo. Enquanto o Capítulo 5 aborda toda a metodologia utilizada no 

desenvolvimento da pesquisa, o Capítulo 6 apresenta não somente as análises 

quantitativas do estudo de caso realizado com os consumidores de dois canais de 

venda distintos de uma mesma empresa, mas também a comparação destas com os 

resultados esperados a partir do referencial teórico estudado no Capítulo 2.  

Por último, porém não menos importante, o Capítulo 7 finaliza o presente 

trabalho procurando responder as perguntas da pesquisa e apresentando as 

conclusões finais. Além disso, são apresentadas algumas recomendações para 

futuros estudos acadêmicos sobre risco percebido, orientação para compras e o 

varejo multicanal.  
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