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FATORES DE INFLUÊNCIA NA COMPRA E RECOMPRA NO ECOMMERCE 

 

1. RESUMO 

 

A pesquisa visa realizar uma análise comparativa dos fatores que exercem 

influência na decisão de compra e recompra da usuária de e-commerce do sexo 

feminino, pertencente as classes sociais A e B, que tenham idade entre 20 e 45 

anos e sejam moradoras das regiões Sul e Sudeste do Brasil. 

O trabalho busca estudar e estabelecer uma hierarquia entre os fatores 

influenciadores da decisão de compra, visando aumentar o valor percebido da marca 

e consequentemente incrementar as vendas, proporcionando não apenas uma maior 

lucratividade ao setor como também o amadurecimento do mercado como um todo. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

Atualmente observa-se que os empreendimentos de comércio eletrônico 

gastam substancial quantidade de dinheiro em propagandas e outras formas de 

divulgação buscando levar usuários até o site, entretanto, não há muitas ferramentas 

comerciais que busquem analisar comparativamente os fatores que efetivamente 

levam a compra e recompra uma vez que o usuário já está no site. 

Segundo Sheth, Mittal e Newman (2001, p. 33 e 39) “Aprendendo sobre o 

comportamento dos clientes, os profissionais de negócios podem entender por que 

os clientes compram o que compram ou, em termos mais genéricos, por que eles 

respondem aos estímulos do mercado da maneira que o fazem”, os mesmos autores 

apontam ainda algumas vantagens de uma orientação para o cliente, dizendo que 

“Seguir uma orientação para o cliente traz para a empresa vantagens competitivas 

que levam a um desempenho empresarial mais alto, na forma de aumento da 

lucratividade e de um crescimento de receita”. Considerando estas afirmações, 

podemos concluir que o conhecimento do comportamento do consumidor é 

fundamental para as decisões de uma empresa, qualquer que seja o seu ramo de 

atuação. Para Schiffman e Kanuk (1997 p. 6) “(...) Razões para o desenvolvimento 

do interesse em comportamento do consumidor envolveram a taxa de 
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desenvolvimento de novos produtos, o crescimento dos movimentos de defesa do 

consumidor, as preocupações relativas à ação governamental, as preocupações 

ambientais e o crescimento tanto do marketing filosófico quanto do marketing 

internacional.”  

O comportamento do consumidor vem sendo amplamente estudado, 

entretanto, este trabalho visa compreender o comportamento do consumidor do 

ponto de vista dos novos valores que devem ser considerados ao tratamos do 

consumidor digital como coloca Aldrich (2000 p. 27) “É verdade que a qualidade e o 

preço continuam importantes. Os nomes das marcas ainda atraem a fidelidade do 

consumidor e conferem status (...), mas dois novos conceitos de valor – que 

chamaremos de valor do tempo e valor do conteúdo – surgiram como direcionadores 

cada vez mais importantes nas decisões de compra dos consumidores a medida que 

a era digital avança.” 

3. OBJETIVOS 

 

Verificar através de uma análise comparativa os fatores que influenciam a 

compra e recompra no e-commerce. 

Caracterizando a cliente usuária de e-commerce do sexo feminino, 

pertencente as classes sociais A e B, que tenham idade entre 20 e 45 anos e sejam 

moradoras das regiões Sul e Sudeste do Brasil. 

Entender os fatores que influenciam na decisão de compra.  

Compreender os fatores que levam a cliente a recompra no estabelecimento. 

4. METODOLOGIA 

 

Inicialmente será feita uma revisão bibliográfica, visando situar a 

pesquisadora sobre o que há de publicações na área. 

A pesquisa será realizada através de uma pesquisa de mercado, sendo a 

amostra divida em cotas a serem analisadas a partir de um cruzamento de dados 

visando detectar variações de comportamento relacionadas a idade, classe social e 

segmento de estabelecimento. (tamanho da amostra) 



CATEGORIA EM ANDAMENTO                                                                           

3 

 

A coleta de dados será feita através do envio da pesquisa a bases de dados 

de algumas lojas de comércio eletrônico especializadas no público feminino. 

A análise dos dados será feita através de um cruzamento de dados, visando 

compreender cada um dos itens pesquisados individualmente afim de possibilitar a 

comparação e criação de uma escala de importância. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

O desenvolvimento do trabalho se deu a partir da revisão bibliográfica em busca 

de referências que pudessem embasar o conteúdo pesquisado e auxiliar na 

compreensão dos conteúdos existentes sobre o assunto, afim de facilitar o processo 

de elaboração de questionário para a coleta de dados. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Atualmente o projeto encontra-se na fase de revisão bibliográfica, de forma que 

ainda não é possível apresentar resultados preliminares conclusivos acerca dos 

assuntos-tema. 
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