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1. RESUMO 

As atividades comerciais a partir do surgimento da internet, advento das 

novas tecnologias, tendem a mudar o comportamento dos clientes na hora de 

efetuarem suas compras, pesquisarem os preços e outros benefícios oferecidos pela 

rede de mundial de computadores (internet). 

 

2. INTRODUÇÃO 

O segmento varejista é o principal fator que impulsiona diretamente na 

economia de uma determinada região, e a partir do crescimento das vendas é 

possível mensurar o quanto é importante criar ferramentas para manter o aumento 

nos lucros, fidelidade de um determinado público e a valorização/reconhecimento da 

marca. 

As compras eletrônicas tendem a tornar freqüente anteposto as facilidades, 

comodidade e condições diferenciadas. 

 

3. OBJETIVOS 

Identificar os principais fatores que influenciam a decisão dos clientes de 

comprarem de uma determinada loja eletrônica e não de outra, em contrapartida 

analisar quais variáveis os atraem para comprar por meios eletrônicos e não do 

varejo tradicional (físico).   

 

4. METODOLOGIA 

Para atender ao objetivo propostos será realizada pesquisa bibliográfica 

sobre as diferentes formas e condições de varejo, clientes e relevância das marcas 

frente aos outros produtos disponíveis no mercado. Será realizada pesquisa de 

campo com amostragem de uma população, os dados serão analisados por 

segmentação: demográfica, socioeconômica, benefícios, psicográfica e por grau de 

utilização, a fim de analisar o comportamento das pessoas frente às questões 

analisadas. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

As compras eletrônicas tendem a tornar-se frequente; anteposto às 

facilidades, comodidade e condições diferenciadas obtidas por meio da internet.  



O surgimento do varejo teve origem nos Estados Unidos e na Inglaterra, no 

século XIX, quando surgiram as lojas de mercadorias em gerais; onde era 

comercializado diversas linhas de mercadorias como: alimentos, tecidos, utilidades 

domésticas, armas e munições, ferramentas, entre diversas outras. Em 1886 teve 

início a Sears, um varejo que vendia por meio de catálogos, que mais tarde 

transformou-se em loja de departamento.  

No Brasil, o varejo iniciou-se no final do século XIX, com o início da 

industrialização e o surgimento dos meios e vias de transporte.  

Para Sandhusen (2000), os varejistas adquirem, do atacadista, quantidade e 

variedade, dependendo da loja. Manuseiam os produtos por meio da armazenagem, 

preço e exposição. Apresentam seus produtos por meio da propaganda dirigida ao 

consumidor final. Pesquisa de mercado dirigida ao fabricante e ao atacadista. 

Vendem para o consumidor final, oferecem horários convenientes, pessoas de 

vendas treinadas, estratégias de preço e de financiamento. 

De acordo com Chiavenato (1999), clientes são todos os elementos que 

efetuam aquisições de produtos e serviços, ou seja, tem a capacidade de absorver 

as saídas e resultados da organização (empresa). Os clientes podem também ser 

chamados de usuários, consumidores, contribuintes, patrocinadores e até de 

colaboradores indiretos. O patrocinador é integrante do segmento que faz parte do 

ambiente de tarefa onde é composto de fatores que estão relacionados com os 

mesmos que contribuem para a empresa comprando os bens e serviços que são 

oferecidos pela organização. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Até o momento não há resultados obtidos. Os dados serão compilados 

através de pesquisa de campo.  
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