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1. RESUMO  

 

O crescimento das compras online motivou a elaboração deste artigo, que 

busca analisar o comportamento de empresas e consumidores nessa nova plataforma 

de vendas, traçar as principais características e identificar as lacunas que requerem 

reformulação. 

Foi utilizada uma pesquisa de interesses como base de dados para definir os 

perfis dos consumidores, o comportamento e as questões que devem ser melhoradas. 

Tal pesquisa foi divulgada em redes sociais e obteve quantidade suficiente de 

respostas para a elaboração deste trabalho. 

 

2. INTRODUÇÃO  

 

O e-commerce consiste na ferramenta de vendas online, tendo como principais 

elementos a empresa fabricante do produto, o canal de vendas (plataforma online), a 

logística de armazenamento e entrega, e o destinatário final. O comércio eletrônico 

representa comodidade e facilidade de serviços, assim como permite rápida 

comparação de produtos e preços, possibilitando um leque maior de opções tanto 

para compradores como para vendedores (SALVADORI, E.L., 2015). 

Do ponto de vista do vendedor isto também pode ser considerado como 

vantagem competitiva, diferenciação de serviços, espaço físico reduzido podendo ser 

usado apenas para estoque de produtos, diferentes formas de pagamentos, maior 

promoção e divulgação do produto/serviço usando redes sociais, entre outros 

(SALVADORI, E.L., 2015).  

Os consumidores têm perfis diferentes e estilos de vida diferentes, o que 

implica em comportamentos de consumo diferentes (ENCONTRO DIGITAL, 2017), 

desse modo, torna-se importante identificar o perfil do comprador online. Portanto, 

identificar o perfil do comprado online torna-se relevante. 

 

 

 

 

3. OBJETIVOS  

 



2 

Considerando a importância das compras online para as organizações, o 

objetivo deste trabalho é identificar o perfil do comprador online de acordo com a 

frequência de compra, possibilitando auxiliar as organizações no direcionamento de 

seus produtos para um público alvo adequado. Pretende ainda, como objetivos 

específicos identificar os principais aspectos do consumo pela internet, a frequência 

com que ocorre, as principais categorias de produtos e serviços e as principais 

dificuldades e pontos que podem ser melhorados. 

 

4. METODOLOGIA  

 

Considerando que o objetivo do estudo é identificar o perfil dos compradores 

online, essa pesquisa caracteriza-se como descritiva, pois busca identificar as 

características e os perfis importantes do fenômeno em estudo (SAMPIERI et al, 

2006). A primeira etapa do trabalho consistiu na pesquisa bibliográfica para 

embasamento teórico e posteriormente na aplicação de um questionário online. O 

questionário foi elaborado com base na escala proposta por Morgado (2003) e possui 

três seções: a principal (comum a todos os pesquisados), uma destinada aos 

compradores online e uma destinada aos não compradores online. A seção principal 

contempla os seguintes itens: idade; gênero; grau de instrução; renda per capita 

mensal e uma questão sobre a realização ou não de compras pela internet. Caso a 

pessoa respondesse que realiza compras pela internet, seria direcionada para a seção 

com as seguintes questões: 

- Com que frequência você realiza compras pela internet? 

- Indique o seu grau de concordância com o conteúdo de cada uma das frases 

apresentadas a seguir. 1 indica que você Discorda Plenamente e 5 que você 

Concorda Plenamente: 

- Não gosto de ter que gastar tempo levantando informações sobre 

produtos 

- Acho importante poder comprar sem ter que sair de casa 

- Poder fazer compras rapidamente é fundamental para mim 

- Eu frequentemente faço compras não planejadas 

- Eu gosto de comprar coisas por impulso, sem pensar muito 

- Eu penso diversas vezes antes de me comprometer com novas compras 

- Eu sempre me mantenho dentro das minhas listas de compras 
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- O bom da Internet é que me deixa livre dos vendedores 

- Para decidir sobre uma compra, preciso ver e pegar o produto antes 

- Eu sempre gosto de provar o produto antes de comprá-lo 

- Quando estou fazendo compras, gosto de ter um vendedor a meu lado 

para me auxiliar 

- Por quais meios você realiza suas compras online?  

- Quais tipos de produto você compra:  

- Já enfrentou algum tipo de problema ao comprar pela internet? Qual?  

- Qual sua opinião sobre os benefícios e dificuldades de compra pela internet? 

(Espaço aberto para respostas) 

Caso a pessoa respondesse que não realiza compras pela internet, seria 

direcionada para o seguinte formulário: 

- Por que não realiza compras pela internet? 

- Indique o seu grau de concordância com o conteúdo de cada uma das frases 

apresentadas a seguir. 1 indica que você Discorda Plenamente e 5 que você 

Concorda Plenamente. Essa questão apresentou os mesmos subitens 

apresentados anteriormente. 

- Qual a sua opinião sobre os benefícios e dificuldades de compra pela internet? 

(Espaço aberto para respostas). 

 

5. DESENVOLVIMENTO  

 

Turban (2004) traz como definição de e-business não só a compra e venda de 

produtos e serviços, mas também a prestação de serviços a clientes, a cooperação 

com parceiros comerciais e a realização de negócios eletrônicos dentro de uma 

organização. Essa modalidade de negócios expande o mercado, pois apresenta um 

dispêndio mínimo de capital, uma empresa pode de forma fácil e rápida obter mais 

clientes, os melhores fornecedores e os melhores parceiros em âmbito nacional ou 

internacional (TURBAN, 2004) 

O crescimento do comércio eletrônico está apenas começando, pois ele 

possibilita estratégias inovadoras de marketing, e acompanha mudança de hábitos e 

estilos de compra (CARO et al, 2011). Mesmo em cenário de crise nacional, observa-

se uma crescente nas compras feitas pela internet, como visto nos dados de uma 

pesquisa realizada pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Servi%C3%A7o_de_Prote%C3%A7%C3%A3o_ao_Cr%C3%A9dito
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Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) em todo território nacional, 43% 

dos consumidores online aumentaram a quantidade de produtos adquiridos no último 

ano.  E um dos motivos destacados para tal comportamento é que 58% dos 

consumidores consideram os valores de produtos comercializados pela internet 

menores do que os de lojas físicas. 

O e-commerce além de ser um mercado próspero, é também bastante 

inovador, acompanhando a tendência do consumidor na rápida tomada de decisão 

em se interessar pelo produto e efetivar a compra, é cada vez mais comum aplicativos 

de dispositivos móveis para compras online (ENCONTRO DIGITAL, 2017). Isso traz 

comodidade ao consumidor, juntamente a facilidade de ter acesso ao produto 

desejado no momento em que quiser e onde estiver. 

As redes sociais também fazem um trabalho importante como vitrines de lojas 

virtuais, sendo uma forma de divulgação dos produtos, um meio de promover as 

marcas, por meio de promoções e campanhas de marketing voltadas a esses 

usuários. 

A facilidade na comparação de preços dos produtos também é uma questão 

importante que faz com que o consumidor prefira as compras pela internet. Existem 

sites que fazem essas comparações e dessa forma garantem ao consumidor que ele 

está pagando o menor preço. 

 

6. RESULTADOS  

 

A amostra é composta por 114 respondentes, desse modo, os resultados 

podem ser interpretados considerando uma margem de erro de aproximadamente 

10% com um nível de confiança de 95,5%. Considerando a população do estudo como 

infinita, o cálculo de erro foi realizado utilizando os procedimentos teóricos da 

amostragem casual simples, considerando a proporção de 50% para a variável 

principal da pesquisa (DAVID, DENNIS e THOMAS, 2005). 

A maioria dos respondentes são mulheres (63,2%) e, conforme apresentado na 

Figura 1, 48,2% das pessoas que responderam a pesquisa são jovens entre 19 e 24 

anos, e 25,4% jovens entre 25 e 30 anos. Portanto, os resultados irão refletir 

principalmente o comportamento do público jovem, caracterizado por viver na era da 

tecnologia e da informação, uma geração extremamente imediatista, que busca por 

https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2mara_de_Dirigentes_Lojistas
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praticidade e agilidade em suas relações. Mas é possível ressaltar que o público mais 

velho também possui esse comportamento de consumo do mundo globalizado. 

Figura 1: Faixa etária dos respondentes 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2017 

 

A Figura 2 representa a escolaridade dos entrevistados, todos concluíram pelo 

menos o ensino médio, não houve respostas registradas para o ensino fundamental 

incompleto ou para o ensino fundamental completo. Todavia, é possível perceber uma 

distribuição uniforme entre os níveis de escolaridade, sendo que a maior parte se 

concentra na categoria do ensino superior em andamento (44,7%). E a menor parcela 

é dos que possuem mestrado ou doutorado (7,9%).  

 

Figura 2: Grau de instrução dos respondentes 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2017 

 

A Figura 3 representa a renda per capita familiar. Ao analisar os dados obtidos 

é possível ver que os resultados estão uniformemente distribuídos, assim também 

representando o que acontece na sociedade, algumas famílias com muito dinheiro, 

que vivem no alto padrão, enquanto outras recebem apenas o suficiente para suprir 

suas necessidades básicas. Por conseguinte, foram registradas respostas nas quais 

todos os níveis sociais demonstram utilizar ferramentas de compras pela internet, 

evidenciando que atualmente tal comodidade não é mais uma exclusividade de 
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somente algumas classes. Diante disso, os comerciantes online necessitam atender 

as necessidades os diversos tipos de público, ou até mesmo, definir para qual público 

alvo seu produto é destinado.  

 

Figura 3: Renda per capita mensal dos respondentes 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2017 

 

A pesquisa apresentou que 93,9% das pessoas realizam compras pela internet, 

conforme Figura 4. Percentual significativo, retratando que atualmente saber trabalhar 

com esta ferramenta representa uma vantagem competitiva e logo, passará a ser 

essencial para que as organizações se mantenham no mercado. 

 

Figura 4: % de respondentes que realizam compra pela internet 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2017 

 

A maioria daqueles que realizam compras pela internet apenas o fazem 

esporadicamente, conforme apresentado na Figura 5. No entanto, assim como o 

exposto acima, há um número significativo de pessoas que realizam este tipo de 

compra, gerando uma ampla demanda a ser cada vez mais e melhor explorada. 

Figura 5: Frequência de compra pela internet 
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Fonte: Elaborado pelos autores, 2017 

 

Na Figura 6 é possível ver que 97,2% das pessoas compram pelo site, 

enquanto que apenas 28% compram por aplicativos da loja. Isto mostra que as 

empresas precisam explorar melhor o recurso de aplicativos móveis, podendo ser um 

determinante para dar-lhes uma diferenciação nos negócios. 

 

Figura 6: Local compra pela internet 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2017 

 

Entre os produtos mais comprados pela internet encontram-se os eletrônicos 

(78,5%) e os itens de entretenimento (67,3%). 

Entre os principais problemas enfrentados apresentados foram em relação ao 

prazo de entrega (42,5%) e ao produto não atender às expectativas (29,2%). Para 

solucionar o problema do prazo de entrega é necessário que as empresas tenham um 

serviço de logística eficiente, o sistema de informação deve se comunicar com todos 

os setores de forma efetiva, para que quando a compra for consumada, o setor 

responsável pelo estoque do produto seja informado e o transporte possa ser feito, de 

maneira que o produto seja entregue no prazo. 
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 Quanto aos respondentes que não realizam compra pela internet, a maioria 

(71,4%) relatam não ter confiança. 

 

Fatores de avaliação 
Resultado Médio 

Compram pela 
Internet 

Não compram 
pela internet 

Não gosto de ter que gastar tempo levantando informações 
sobre produtos 

2,05 2,29 

Acho importante poder comprar sem ter que sair de casa 4,31 3,00 

Poder fazer compras rapidamente é fundamental para mim 3,88 2,43 

Eu frequentemente faço compras não planejadas 2,70 2,42 

Eu gosto de comprar coisas por impulso, sem pensar muito 1,84 1,14 

Eu penso diversas vezes antes de me comprometer com 
novas compras 

3,67 4,00 

Eu sempre me mantenho dentro das minhas listas de 
compras 

3,11 3,14 

O bom da Internet é que me deixa livre dos vendedores 3,66 2,86 

Para decidir sobre uma compra, preciso ver e pegar o 
produto antes 

2,54 3,00 

Eu sempre gosto de provar o produto antes de comprá-lo 2,79 3,43 

Quando estou fazendo compras, gosto de ter um vendedor 
a meu lado para me auxiliar 

1,83 2,29 

Tabela 1: Preferencias compradores versus não compradores pela internet 
Fonte: Elaborada pelos autores, 2017 

 

Quando se avalia o perfil dos compradores pela internet e dos não 

compradores, é possível identificar que os não compradores concordam mais que não 

gostam de ter que gastar tempo levantando informações sobre produtos, pensam 

diversas vezes antes de se comprometer com novas compras, precisam ver e pegar 

o produto antes da compra, sempre gostam de provar o produto antes de comprá-lo e 

gostam de ter um vendedor a seu lado para auxiliar no momento das compras. Já os 

compradores pela internet concordam mais que acham importante poder comprar sem 

ter que sair de casa, poder fazer compras rapidamente é fundamental, frequentemente 

fazem compras não planejadas, que gostam de comprar coisas por impulso, sem 

pensar muito e que o bom da Internet é que ela os torna livres dos vendedores, 

conforme médias apresentadas na Tabela 1. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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A pesquisa indica que existe um grande número de pessoas que efetua 

compras pela internet, porém, estas são realizadas apenas esporadicamente, isto 

mostra que no Brasil o E-commerce ainda é ascendente e há um vasto mercado para 

ser conquistado. Como foi observado na pesquisa de interesses, a maioria das 

pessoas acha importante a praticidade e as vantagens que o comércio eletrônico 

proporciona, entretanto ainda não se sentem seguras o suficiente para o mesmo. 

Sendo necessário que as empresas explorem melhor este recurso. 

Por ser um modelo de negócio novo, existem problemas que devem ser 

solucionados. Pela pesquisa, o problema mais comum é a demora no prazo de 

recebimento do produto, e a falta de confiança, quando se trata de consumidores que 

nunca fizeram compras pela internet. Trabalhando a área de logística de entrega do 

produto a questão do prazo pode ser rapidamente resolvida. Já a falta de confiança 

acaba sendo uma questão cultural, que com o passar dos anos e a utilização faça 

com que o e-commerce se dissemine e torne-se ainda mais comum. 
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