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Impacto de uma loja física no comportamento do consumidor on line. 

1. RESUMO 

 

Em um ambiente permeado pela internet admite-se alterações na maneira como as 

pessoas se relacionam e na forma como elas fazem negócios. A tecnologia interpôs-

se à relação compradores/vendedores alavancando o comércio eletrônico. Nesse 

novo ambiente, inovador e transformador, onde comprar sem ir à loja física, em 

qualquer lugar, em qualquer dia e hora com elevado nível de informações é uma de 

suas principais vantagens, vale o questionamento se o contato direto com a pessoa 

do vendedor, com o produto e suas especificidades presentes somente em uma loja 

física ainda podem influenciar a tomada de decisão de compra virtual. Diante disso, 

essa pesquisa teve como objetivo analisar, do ponto de vista do comprador, o 

impacto que a (in)existência de uma loja física tem sobre o comportamento do 

consumidor na compra online e os fatores dessa relação. Para isso foram feitas 

pesquisas bibliográficas (livros e artigos), exploratória e de campo. Uma amostragem 

por acessibilidade coletou dados de 388 questionários válidos em fevereiro e março 

de 2018 na Grande Vitoria (ES), usando uma escala likert de cinco pontos para vinte 

e duas questões fechadas. Os dados foram tabulados e tratados com o Stata. Uma 

análise fatorial utilizando-se o método principal componente seguido de rotação 

ortogonal varimax, resultou, preliminarmente, em cinco fatores – Facilidade, 

Reputação, Comodidade, Conformidade e Contato Humano – que explicam 62,99% 

da variação de decisão de compra virtual. Esses achados alinham-se com trabalhos 

anteriores de LEE ET AL (2011), GARCIA (2007), FARIAS (2007), CABRAL ET AL. 

(2016) e atualiza MODZELEWSKI et al (2017). A existência de uma loja física e suas 

características apresenta significância estatística na composição desses fatores, 

logo, impacta a decisão de compra virtual. 

Palavras-chave: e-Commerce. Loja física. Decisão de compra virtual. 

2. INTRODUÇÃO 

Para Alberto Luiz Albertin (2010) o melhor exemplo de infovia, a internet, não foi 

criada por interesse social, mas com objetivos estratégicos militares do 

departamento de defesa americano. A internet foi idealizada como um sistema de 

comunicação de informações pela Advanced Research Projects Agency (Arpa), em 

1969. Daí em diante só tem evoluído e crescido em número de usuários e tornando-



2 
 

se de uso comercial. Essa evolução da internet permitiu a criação e a manutenção 

do comércio eletrônico por meio de lojas virtuais. Segundo Chleba (2000) a loja 

virtual é um mercado que proporciona comodidade aos clientes, denominados 

internautas, tendo como objetivo realizar uma compra ou venda sem precisar sair de 

casa. Com essa grande oportunidade de se vender e comprar mercadorias ou 

serviços de forma direta com o consumidor final e sem alguns custos altos para se 

manter nesse meio, deu-se início a uma crescente inserção de sites de venda de 

produtos/serviços via internet. No entanto poucas lojas físicas observaram a 

necessidade de se adequar a esse inovador mercado, como uma forma de se 

manter competitivo no mercado e atender a essa nova demanda de consumidores. 

Contudo, com o crescimento acelerado dessa ferramenta, fácil acesso onde 

qualquer usuário pode negociar bens, a necessidade de adaptar-se a esse novo 

mercado é constante da parte do empresário. Da parte do consumidor, a existência 

de alguns grupos que são mais resistentes a esse novo mercado indica a 

necessidade de manutenção de loja física para evitar a desistência em qualquer 

etapa de uma compra on line. Em trabalho anterior, de MODZELEWSKI et al (2017), 

verificou-se que a existência de loja física não compunha nenhum dos fatores que 

explicavam a decisão de compra do consumidor on line. 

3. OBJETIVOS 

Dado o contexto acima, o objetivo dessa pesquisa foi identificar se há impacto de 

uma loja física no comportamento do consumidor na compra on line, delimitado aos 

usuários do comercio eletrônico da Grande Vitória-ES.  

4. METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa exploratória e bibliográfica, uma vez que, segundo Mattar 

(2014), a pesquisa exploratória tem a finalidade de prover ao pesquisador 

informações e dados sobre o problema de pesquisa e o tema abordado, com o 

intuito de que efetuar novas pesquisas com maior profundidade.  Na pesquisa 

bibliográfica foram estudados autores de referência sobre comércio eletrônico, 

comportamento do consumidor e o impacto da loja física. Logo após, foi realizada 

uma pesquisa de campo entre usuários de comércio eletrônico. A amostragem 

utilizada foi por conveniência, sendo 22 questões fechadas, onde englobava 5 

questões de natureza socioeconômica visando tipificar os respondentes e também 
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17 questões sobre as percepções dos usuários em relação ao comercio eletrônico. 

As respostas variavam de 1 a 5 (1 significando discordo totalmente e 5 significando 

concordo totalmente), 2, 3 e 4 eram respostas intermediárias, conforme a escala 

likert. O questionário foi submetido a um pré-teste, e só foi aplicado após ser 

ajustado. Ficou acessível através do Google Forms no decorrer de fevereiro e março 

de 2018. O link foi destinado apenas para pessoas da Região Metropolitana da 

Grande Vitória (ES) que utilizavam o comércio eletrônico para realizar compras, 

permitindo-se apenas uma resposta por pessoa. O link para a pesquisa foi enviado 

por e-mail e rede sociais. Foram apurados 388 questionários válidos durante esse 

período. Foi usado um pacote de software estatístico designado STATA para o 

tratamento dos dados tabulados e também foi realizado um teste de análise fatorial 

onde foram identificados os fatores, a fim de encontrar a resposta para o problema 

de pesquisa. A análise fatorial utilizou-se do método principal componente seguido 

de uma rotação ortogonal varimax. 

Dispondo desse ferramental e dos citados dados e com base na teoria e em 

trabalhos anteriores pode-se testar a hipótese, formulada como segue: 

H0 = a presença de uma loja física correspondente a uma loja virtual não compõe 

nenhum dos fatores que impactam o comportamento do consumidor ao decidir por 

concluir uma compra virtual, e; 

Alternativamente, 

Ha = a presença de uma loja física correspondente a uma loja virtual compõe algum 

dos fatores que impactam o comportamento do consumidor ao decidir por concluir 

uma compra virtual; 

O protocolo se resume, então, em rejeitar a hipótese nula (H0) se a análise fatorial 

alocar a variável “presença de loja física” em algum fator influenciador da compra 

virtual. Caso contrário, admitirá a alternativa. Além disso, testar essa hipótese vai 

permitir identificar os fatores que impactam a decisão de compra de um determinado 

usuário por meio de comércio eletrônico. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Garcia (2007) diz que a Internet é um dispositivo poderoso que disponibilizou um 

novo modo para fazer negócios, oferecendo ás empresas e aos consumidores 

diversas oportunidades nesse meio. As empresas, em um esforço para se manterem 

competitivas, estão expandindo suas atividades para este novo tipo de consumidor, 
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o consumidor virtual, que é aquele que utiliza a internet para comprar produtos e 

serviços. 

Diante desse novo mercado, ter uma loja para atender por 24 horas e com muitas 

informações a oferecer, acaba gerando um atrativo aos olhos dos consumidores, 

assim optando por uma loja virtual ao invés da física. Kotler (1998) diz que 

consumidores que optam por comprar sem sair de casa são aqueles que, por algum 

motivo, têm dificuldades em se deslocar até as lojas físicas. As lojas físicas e virtuais 

têm muito em comum. Por conta desta grande igualdade entre elas, as lojas virtuais 

adotam novas estratégias para enfrentar a acirrada concorrência com o ramo físico. 

Lojas físicas que ingressam no ramo virtual têm mais vantagens do que aquelas que 

só têm a loja virtual (Barboza; Medeiros; Farias 2015). 

Segundo Arruda, Merlo e Tahan (2014) um ponto que é considerado negativo dos 

usuários que pretendem comprar pela internet é o fato de não poder experimentar, 

tocar e até mesmo sentir os produtos. Com a evolução cada vez maior da tecnologia 

e as diversas ferramentas que ela vem proporcionando, como imagens em diversas 

dimensões, e o aumento comunicativo no universo online, pode-se constatar que 

esse ponto vem sendo cada vez mais atenuado, mas ainda assim diversos 

consumidores abandonam suas compras online e usam o poder de informação que 

a internet oferece, para assim saberem mais sobre os produtos desejados, indo, 

posteriormente às compras em uma loja física.  

Cristiano (2005) relata que o consumidor tem a necessidade de conhecer o produto, 

ter o contato visual e a até mesmo manter uma comunicação pessoal com o 

vendedor. Afirma ainda que há consumidor relatando menor satisfação com as 

informações disponíveis no site e mais satisfeito quando obtém as informações com 

o vendedor em uma loja física, ainda que sejam as mesmas informações. 

Conhecedor disso, lojistas veem na loja física uma oportunidade de aumentar a 

qualidade do tratamento e a possibilidade de melhor entender o perfil do consumidor 

a fim de garantir-lhe máxima satisfação. Já em uma compra pelo e-commerce o 

vendedor é trocado por uma tela, onde lhe oferecem diversas informações com as 

quais o consumidor deve lidar, analisar e finalizar a compra. Ainda que seja forma, 

local e hora desejados, há consumidores que apontam para a necessidade de 

conhecerem aqueles que estão por trás da venda, pessoalmente. O 
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desenvolvimento de trabalhos como esse é provocado por embate de preferências 

como os citados.  

6. RESULTADOS 

As cinco variáveis socioeconômicas permitiram uma visão geral dos respondentes: 

trata-se de uma amostra composta por maioria de jovens abaixo de 28 anos 

(61,6%), solteiros (62,1%) do sexo feminino (65,7%), com escolaridade acima do 

ensino médio completo (65,5%) e renda mensal de até três salários mínimos 

(65,2%). 

 

6.1 ESTATÍSTICA DESCRITIVA: 

A estatística descritiva informa uma amostra homogênea (baixo desvio padrão) para 

a maioria das respostas das 17 questões, bem como uma média maior que três para 

a maioria das respostas indicando uma aglomeração de respondentes tendentes à 

concordância total com a afirmação apresentada. 

 

6.2 ANÁLISE FATORIAL 

6.2.1 Para que seja aplicada uma análise fatorial aos dados, o tamanho da amostra 

deve ser, no mínimo, cinco vezes maior que a quantidade de variáveis. Esse 

trabalho conta com 17 variáveis e 388 observações. Assim, o tamanho da amostra 

atende ao exigido segundo Hair et al (2005). Na sequência foi aplicado à amostra o 

teste de Alpha de Cronbach que resultou maior que 0.75, o que aponta para uma 

boa consistência interna do questionário. Murphy, K. R., & David Shofer, C. O. 

(1988). Nesse trabalho a matriz de correlação também foi determinada para todas as 

variáveis quantitativas. O resultado indicou adequação da amostra para prosseguir 

com a análise fatorial, conforme recomendação de Hair et al (2005). O resultado 

obtido com a aplicação do teste de Levene para homogeneidade das variâncias 

aponta para variáveis que apresentam homocedasticidade em certo grau, o que é 

desejado e esperado em uma amostra com muitas variáveis, a qual se pretende 

reduzir. Nesse sentido, seguindo as recomendações de Hair et al (2005) a amostra 

foi submetida a analise fatorial. 

6.2.2 Método Principal Componente 
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A análise fatorial é “uma classe de processos utilizados na redução e sumarização 

de dados” Malhotra (2001) ou mesmo, “uma classe de métodos estatísticos 

multivariados, cujo propósito principal é definir uma estrutura fundamental em uma 

matriz de dados” Hair et al (2005). Nesse trabalho o resultado da análise fatorial pelo 

método principal componente mostra um agrupamento das variáveis observáveis em 

torno de cinco fatores de acordo com o seu valor próprio (eigenvalue). Por 

recomendação de Hair et al (2005) os fatores retidos apresentam autovalor superior 

à unidade – método de Kaiser. Os demais explicam tão pouco a variação de toda a 

amostra que serão descartados, Hair et al (2005). 

6.2.2 Rotação ortogonal varimax 

Após a determinação da quantidade dos fatores, descartam-se aqueles com baixo 

poder de explicação da variância total e procede-se a rotação dos fatores restantes 

para ajustá-los a fim de obter uma solução mais simples, ortogonal e significativa. 

Com a matriz rotacionada fica mais visível a composição de cada fator e por quais 

variáveis. Procedeu-se à rotação ortogonal varimax. Hair et all (2005). A tabela 

abaixo mostra as variáveis que passaram a compor os fatores e suas respectivas 

cargas fatoriais, após rotação. 

6.2.3 Fatores retidos na análise fatorial e suas variáveis componentes 

Fator 1 – Reputação: 

A pesquisa constatou que reputação é o fator composto pelos riscos percebidos, 

reclamações do produto e reclamações da empresa, conforme Tabela 1. Esse 

resultado se alinha com Garcia (2007), que informa que um dos pontos negativos do 

comercio eletrônico e a incapacidade de provar ou testar o produto que se desejada 

antes de finalizar a compra, assim como uma um contato negativo com o 

fornecedor/vendedor dessa mercadoria. Também está de acordo com Lee et al 

(2011), que relata o caso de indivíduo que oscila dependendo se abordado por um 

grupo que tenha tido experiências favoráveis ou desfavoráveis ao utilizar o e-

commerce: suas atitudes irão variar de acordo com as informações relatadas. 

Fator2 – Comodidade: 

A tabela 1 mostra que o fator comodidade foi composto por quatro variáveis: (1) 

facilidade de uso e clareza do site, (2) a qualidade das informações prestadas sobre 

o produto, (3) comodidade de poder comprar sem sair de casa 24 horas por dia, e 
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(4) flexibilidade na utilização do e-commerce. Importante ressaltar que, segundo 

Ceribeli, Inácio e Felipe (2015), as opções e funcionalidades disponíveis no 

comércio eletrônico podem ser entendidas com a facilidade de o usuário navegar 

inicialmente naquela pagina de forma simples e eficaz. De acordo com Andrade et. 

al (2014),a  qualidade da informações prestadas de um produto ou serviço nos sites 

de compra se torna um grande diferencial comparado a concorrência, no entanto é 

de extrema importância realizar as manutenções nos sites e atualizar as 

informações frequentemente sobre cada produto ou serviço. Ainda conforme Garcia 

(2007), o diferencial do e-commerce relacionado às lojas físicas e a oportunidade de 

efetuar uma compra qualquer hora do dia e em qualquer dia da semana, com a 

comodidade de não ter que sair de casa.  Alinhado com esse fator, Farias (2007) 

informa que uma loja física possibilita ao cliente provar, tocar, ver, etc... o produto ou 

serviço que deseja comprar ou contratar. Diferente desse comércio tradicional o e-

commerce não dispõe dessas possibilidades, mas possui um diferencial de 

flexibilidade no tempo e no espaço.   

Fator3 – Contato humano: 

Nesta pesquisa denominou-se contato humano como, segurança na compra on line 

com a existência de uma loja física; impaciência na finalização e espera pela entrega 

do produto e preferência pelo contato humano. Essas variáveis compõem esse fator. 

Veer tabela 1. Farias (2007) detectou que a impossibilidade de não poder ter contato 

físico com o produto o consumidor acaba não realizando a compra. Esse não 

contato direto com o produto faz com que os consumidores prefiram as lojas físicas 

ao invés das lojas virtuais, mesmo que o consumidor esteja realizando as pesquisas 

online. E, de acordo com Ceribeli, Inácio & Felipe (2015), mesmo os usuários tendo 

boas experiências com sites de compra, com a ausência de interação física entre 

comprador e vendedor, notam que esse novo modelo de comércio oferece mais 

riscos e traz mais incertezas quando comparado com o comércio tradicional (físico). 

O contato humano pode vir a ser um atenuante para essa condição. Importante 

ressaltar que esse resultado atualiza trabalho anterior onde Modzelewski et al, 

(2017) constatou que a presença de loja física não impactava a decisão do 

comprador online. Contudo a variável “presença de loja física” passou a compor 

esse fator após a inserção, no instrumento de pesquisa, de duas outras variáveis 

indicadas pela pesquisa bibliográfica ((1) impaciência na finalização e espera pelo 
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produto e (2) preferência pelo contato humano). A composição desse fator foi 

impulsionada pelas pesquisas de Falchetti e Di Lascio (2003) onde a modernização 

e a tecnologia vêm influenciando o cotidiano dos seres humanos. As organizações 

que estavam focadas em produtividade e lucratividade mudam o foco para pessoas, 

valoriza o contato humano, a conversa, o aperto de mão. Falchetti e Di Lascio 

(2003), Nogueira (2010). 

Fator4 – Conformidade: 

Conformidade é um fator identificado com (1) a pesquisa com antecedência sobre o 

produto e a empresa, e (2) sua capacidade de cumprir o que promete de forma 

exata. Segundo Cabral et al. (2016) as empresas que utilizam a internet como canal 

de venda de produtos/serviços, deverão prestar informações básicas como: Número 

de CNPJ, endereço físico e eletrônico, quantidade mínima de consumidores para 

efetivar o negócio; prazo estabelecido de utilização pelo o usuário; identificação do 

fornecedor e fabricante responsável pelo produto/serviço com nome empresarial. Se 

o consumidor encontra esses dados no site, então, fica tendente a acreditar que a 

empresa é capaz de cumprir o que promete. Cabral et al. (2016). 

Fator 5 – Facilidade: 

O fator facilidade foi identificado nessa pesquisa como (1) a tentativa de realizar 

compras em ambientes virtuais de fácil acesso e (2) segurança em disponibilizar 

dados pessoais e dados de cartão de crédito no e-commerce, conforme tabela 1. De 

acordo com ModzelewskI et al, (2017), por meio do e-commerce é possível 

pesquisar, contratar e comprar um produto ou serviço sem precisar sair de casa. E 

de acordo com a loja ou empresa contratada o produto/serviço e entregue no local 

estabelecido em até 24 horas. Assim como Sêmola (2011) retrata que as empresas 

precisam ter seus sistemas de segurança atualizados sempre, para assim oferecer 

mais segurança para os consumidores. 

Kaiser – Meyer – Olkin (KMO)  

Por fim, o teste Kaiser – Meyer – Olkin measure of sampling adequacy (KMO) foi 

realizado e seu valor é de 0.7936. Os valores do índice KMO que indicam que a 

Análise Fatorial é apropriada, variam segundo Hair et al (2005), entre 0,5 a 1,0. No 

caso em estudo o valor encontrado indica boa adequação dos dados ao método.  
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Tabela 1- Cargas fatoriais associadas às respectivas variáveis após rotação varimax. 
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P01  0.7783    0.3557 

P02  0.7726    0.2894 

P04   0.6430   0.3541 

P05     0.5080 0.5429 

P06  0.5893    0.4977 

P07  0.5748    0.4235 

P08     0.8169 0.3207 

P10    0.8086  0.2987 

P11    0.6896  0.3204 

P13 0.8503     0.2448 

P14 0.9082     0.1500 

P15 0.8976     0.1604 

P16   0.8104   0.2580 

P17   0.8258   0.2803 

Fonte: Trabalho das autoras com apoio do Stata.  
Nota1: Agrupamento de variáveis em torno dos fatores.  
Nota2: exclusão de variáveis que não contribuem na formação de fator. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De diversas funções que a internet oferece o comércio eletrônico com suas 

inovações e possibilidades levaram esse modelo de mercado a ser mais influente e 

presente na vida de uma sociedade. Contudo, diversos consumidores abandonam 

suas compras online pois preferem conclui-las numa loja física. No enfrentamento da 

questão, a presente pesquisa buscou identificar o impacto que a (in)existência de 

uma loja física tem sobre o comportamento do consumidor na compra on line e os 

fatores dessa relação. Os dados de trezentos e oitenta e oito respostas válidas 

coletadas na Grande Vitória foram submetidos a testes estatísticos para verificar sua 
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capacidade de explicar a variância da decisão de compra em meio virtual. 

Constatou-se que fatores como: reputação, comodidade, contato humano, 

conformidade e facilidade impactam a decisão de compra de um produto/serviço 

prestado via e-commerce e explicam 62,99% da variação de decisão de compra dos 

usuários. Elemento importante é que a variável “presença de loja física” entrou na 

composição do fator “contato humano”. Assim, com 95% de confiança rejeita-se a 

hipótese de que a presença de uma loja física não compõe nenhum dos fatores que 

impactam o comportamento do consumidor ao decidir por concluir uma compra 

virtual. Além disso, esse trabalho atualiza MODZELEWSKI et al (2017) e sugere 

para novas pesquisas a seguinte questão: Excesso de informação ajuda ou 

atrapalha os consumidores virtuais? 
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