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1. RESUMO 

A popularização da internet provocou intensas mudanças econômicas, sociais e 

políticas na sociedade. Os consumidores estão mais conectados e crescentemente 

migrando para o mercado online em virtude de suas diversas facilidades. A categoria 

de moda e acessórios, porém, apresenta, também, algumas restrições relacionadas 

à impossibilidade de tocar, provar ou analisar a diferença de caimento dos diferentes 

tecidos. O objetivo desta pesquisa é identificar o perfil dos compradores de roupas e 

calçados por e-commerce. A população estudada englobará homens e mulheres de 

diferentes idades, caracterizando uma amostragem por conveniência. A pesquisa 

ocorrerá por meio de um questionário anônimo aplicado em comércios da cidade de 

Campo Grande. Após a consolidação dos dados será realizada uma análise 

descritiva e construídos modelos de regressão logística cujo objetivo é detectar 

variáveis que identifiquem o consumidor de roupas e calçados por e-commerce. Ao 

se identificar as variáveis que caracterizem este comprador tanto empresas quanto 

gestores poderão usufruir das informações para aumentar ou iniciar seu negócio 

neste mercado. 

2. INTRODUÇÃO 

No ano de 2016 já havia no mundo mais de 3,5 bilhões de usuários da internet, 

permitindo e acelerando uma redefinição do cotidiano social (COMITÊ GESTOR DA 

INTERNET BRASIL, 2017). Uma pesquisa realizada com estudantes do Paerson 

College London mostrou que consumidores que optam por comprar nos mais 

diversos canais de varejo gastam quase o dobro dos que compram apenas em lojas 

físicas (DELOITTE TOUCHE TOHMATSU, 2018). 

No ano de 2017, mais de 55 milhões de consumidores brasileiros fizeram pelo 

menos uma compra online. A categoria de moda e acessórios apresentou maior 

crescimento percentual nos 12 meses de pesquisa (14,2%), comparado com as 

demais categorias (BUSCAPÉ COMPANY, 2018). Ao realizar a compra de roupas, o 

consumidor busca produtos que se adequem a sua realidade, utilizando indicadores 

como preço, tamanho, conforto, marca, qualidade do tecido e durabilidade (FRINGS, 

2012). 



Heuer, Brettel e Kemper (2015), consideram que, no canal online, a compra de 

artigos de moda contém informações limitadas devido a sua impessoalidade e a 

necessidade de adequação do produto aos mais diferentes tipos de corpo. 

 

 

3. OBJETIVO 

O objetivo geral desta pesquisa é identificar o perfil dos compradores de roupas e 

calçados por e-commerce. Como objetivos específicos tem-se a caracterização dos 

limitantes e benefícios do e-commerce para este tipo de produto e a análise dos 

determinantes de formação de intenção de compra dos mesmos. 

4. MÉTODO 

Foi realizada uma revisão da literatura sobre os temas: varejo, e-commerce e venda 

online de roupas e sapatos. Baseado no referencial teórico, está sendo elaborado 

um questionário de múltiplas escolhas a fim de caracterizar o perfil do consumidor. O 

questionário será submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da instituição, só 

se iniciando a pesquisa após a aprovação desta.  

A amostragem será por conveniência, uma vez que serão convidadas a participar da 

pesquisa pessoas que estiverem disponíveis no local da pesquisa e dispostas a dela 

participarem (FREITAS, 2000). Após terminada a pesquisa, alguns questionários 

poderão ser sorteados para não fazerem parte do banco de dados a ser analisado, 

de modo que a amostra represente melhor a população estudada, estabelecendo-se 

cotas baseadas em registros históricos de um shopping na cidade de Campo 

Grande, Mato Grosso do Sul, onde a pesquisa será feita.  

A confiabilidade do questionário será determinada pelo cálculo do coeficiente Alfa de 

Cronbach. Segundo Hair et al. (2009), quando seu valor se encontra entre 0,60 e 

0,70 há indicação de que está no limite inferior da aceitabilidade. 

A seguir serão realizados testes de independência entre a variável de estudo 

dicotômica “optar ou não por usar o ambiente de compras online para adquirir 

roupas e calçados” e outras variáveis que caracterizam o pesquisado. 

Serão utilizadas as variáveis com dependência estatística com a variável de estudo 

para construção de um modelo de regressão logística, o qual é uma técnica 

estatística apropriada quando a variável dependente é dicotômica, sendo um recurso 



usado para estimar a probabilidade associada à ocorrência de determinado evento 

em face de um conjunto de variáveis exploratórias (HAIR et al., 2009). 

5. DESENVOLVIMENTO 

O questionário está sendo formulado com base na revisão da literatura. Já foi 

realizado contato com o shopping de Campo Grande que concordou com a 

distribuição do questionário nas suas dependências. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

A pesquisa ainda está na fase de construção do instrumento de pesquisa e espera-

se no final do trabalho, por meio da identificação das variáveis que influenciam a 

compra de calçados e roupas pela internet, auxiliar gestores que desejam iniciar ou 

expandir negócios nesta área. 
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