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TÍTULO DO TRABALHO 

 

O comportamento dos consumidores universitários de e-commerce: um estudo 

exploratório em universidades localizadas na zona leste de São Paulo 

 

1. RESUMO 

 

Este trabalho trata-se de um estudo exploratório baseado no comportamento dos 

consumidores universitários de E-commerce, sob o prisma dos fatores motivadores e 

inibidores que influenciam na decisão de compra. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

Este estudo buscou analisar os hábitos de compras, em relação ao e-commerce, 

dos alunos da graduação em universidades da Zona Leste de São Paulo – SP. 

A internet é a ferramenta mais utilizada por estudantes universitários, consiste 

em um papel importante em todas as pesquisas acadêmicas, contribuindo com 

agilidade e eficiência nos resultados obtidos. A familiaridade dos universitários com 

a tecnologia os direcionam ao e-commerce. 

Este novo mecanismo online, o e-commerce, surgiu com o crescimento 

tecnológico. Uma empresa para ser classificada de e-commerce é necessária que 

esta faça transações com clientes através da web, vendendo produtos ou serviços. 

Com o e-commerce é possível comprar e vender sem a necessidade de estar em 

uma loja física, permite a interação com outros consumidores, pesquisa de preços 

de forma rápida e eficaz e horário de funcionamento 24 horas por dia, 7 dias por 

semana; estas vantagens tem suma importância para maioria dos e-consumidores 

que prezam pelo seu tempo e comodidade.  

 

3. OBJETIVOS 

 

Objetivo geral 

 O objetivo é analisar e compreender os perfis dos consumidores universitários de  
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e-commerce, verificar e caracterizar os fatores que os influenciam na decisão de 

compra e, sobretudo identificar quais suas resistências em relação à compra online. 

 

Objetivos específicos 

O objetivo da pesquisa é estudar o comportamento do consumidor verificando 

atitudes e percepções diante do varejo eletrônico na Internet. 

Apresentar o receio do consumidor ao finalizar uma compra: canais de distribuição e 

não receber o produto. 

Apresentar o conceito de e-commerce. 

 

4. METODOLOGIA 

 

Esse estudo se apresenta com uma pesquisa básica, exploratória baseada 

em revisão bibliográfica, de natureza quantitativa e tendo como local de realização a 

pesquisa de campo. 

Com a pesquisa exploratória, iremos analisar o perfil do consumidor, assim 

como suas motivações e resistências em relação ao e-commerce. 

O levantamento bibliográfico será efetuado a partir de dados secundários, 

confiáveis, disponíveis sobre comportamento do consumidor de e-commerce. 

           A pesquisa de campo será realizada por meio de questionário aplicado a 250 

universitários em universidades da região leste da cidade de São Paulo. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Capítulo 1 - Inicia-se a identificação do problema do estudo, os objetivos, 

justificativa e revisão de fontes bibliográficas pertinentes. 

Capítulo 2 - Apresentam-se o comportamento do consumidor universitário e suas 

principais influências no processo de decisão de compra online.  

Capítulo 3 - Conceitua-se o e-commerce, segundo Turban et al. (2007, p.157) “O 

Comércio eletrônico (CE ou e-commerce) descreve o processo de comprar, vender, 

transferir ou trocar produtos, serviços ou informações através de redes de 

computação, incluindo a Internet". 
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Capítulo 4 – Conclusão da pesquisa de campo. 

 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Baseado na pesquisa realizada, até o momento, com os universitários da Zona 

Leste de São Paulo – SP foi constatado que:  

Mulheres na faixa etária de 26 a 35 anos, solteiras, representam 62% dos 

consumidores de comércio eletrônico; 

A acessibilidade; preço; confiança, tradição e reputação do site são os principais 

fatores motivacionais. 

A decisão de compra baseia-se em pesquisas antes de efetuar a compra, 

utilizando como meio de pesquisa o Google; forma de pagamento o cartão de 

crédito; ticket médio de R$ 200,00 a R$ 500,00 e sendo os principais produtos os 

eletrônicos e eletrodomésticos. 
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