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RESUMO 
 
Esta dissertação visa analisar os fatores influenciadores no processo de decisão de 
compras de consumidores de compras coletivas na internet. O estudo analisa o 
comportamento de compras destes consumidores por meio deste canal de negócios, 
posteriormente ao seu surgimento em 2010. O objetivo desta pesquisa é estudar os 
fatores influenciadores no processo de decisão de compras de consumidores que 
utilizam os sites de compras coletivas, para tanto os objetivos foram distribuídos a fim 
de investigar, caracterizar e analisar as etapas do processo de decisão de compras, 
delinear suas características demográficas e caracterizar as formas de utilização pelos 
seus usuários. O referencial teórico apresenta o levantamento bibliográfico sobre o 
comportamento do consumidor por meio das literaturas de Solomon (2000), Engel, 
Blackwell e Miniard (2000), Blackwell, Miniard e Engel (2009) e Schiffman & Kanuk 
(2009) e descreve os estágios e modelos do processo de decisão de compras, bem 
como suas variáveis, assim descritas por Blackwell, Miniard e Engel (2009). O 
referencial também aborda assuntos relacionados à internet, comércio eletrônico, 
modelo de comportamento do consumidor no comércio eletrônico, principalmente sobre 
as compras coletivas, e analisa estudos já realizados e publicados sobre os temas 
comércio eletrônico e processo de decisão de compras. No entanto, trata-se de uma 
pesquisa de caráter descritivo no qual foram aplicados questionários estruturados, 
utilizando-se da metodologia da pesquisa survey, enviados através de e-mail com link 
de acesso a formulários do Google Docs, direcionados a todos os usuários cadastrados 
em dois sites de compras coletivas com atuações nas cidades de Sete Lagoas, São 
João Del Rei, Tiradentes, Barbacena e Lavras. Os resultados encontrados 
demonstraram que maioria dos usuários de sites de compras coletivas acessa a internet 
mais de três vezes ao dia, possuem cadastrados em mais de dois sites, são 
compradores frequentemente neste canal e concentram-se a maior parte de compras 
realizadas na internet em sites de compras coletivas. Os elementos que exercem 
maiores influências no cadastramento dos sites de compras coletivas e no processo de 
decisão de compras são o grupo de amigos e esforços de marketing realizados pelos 
próprios sites de compras coletivas, demonstrando a eficácia dos sites compras 
coletivas ao utilizarem a mídia digital em seus processos de marketing. A busca de 
informações, principalmente por comparações de preços foram evidenciadas nos 
resultados das pesquisas, de forma que as variáveis relacionadas a preço e ao 
desconto destacaram-se como elementos mais influentes no processo de decisão de 
compras, evidenciando a utilização deste canal de negócios como ferramenta para 
economia de recursos financeiros em transações comerciais. 
 
Palavras Chaves: Comportamento do Consumidor. Compras Coletivas. Comercio 
Eletrônico.
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ABSTRAT 
 

This dissertation aims to analyze the factors influencing the decision process of 
consumer purchasing collective purchases on the internet. The study analyzes the 
purchasing behavior of consumers through this channel of business subsequent to its 
emergence in 2010. The objective of this research is to study the factors influencing the 
decision process of purchasing consumers using the collective buying sites, for both the 
goals were assigned to investigate, characterize and analyze the stages of the purchase 
decision, outlining their demographic features and characterize the forms for use by their 
users. The theoretical presents the literature on consumer behavior through the 
literatures of Solomon (2000), Engel, Blackwell and Miniard (2000), Blackwell, Miniard 
and Engel (2009) and Schiffman & Kanuk (2009) and describes the stages and models 
of decision making shopping as well as its variables, thus described by Blackwell, 
Miniard and Engel (2009). The framework also addresses issues related to the internet, 
e-commerce model of consumer behavior in e-commerce mainly on collective 
purchases, and analyzes studies conducted and published on the topics and 
ecommerce shopping decision process. However, this is a survey of descriptive 
character in which structured questionnaires were applied, using the methodology of the 
research survey, sent via e-mail with link to access Google Docs forms, targeted to all 
registered users Two shopping sites with collective performances in the towns of Sete 
Lagoas, São João Del Rei, Tiradentes, and Barbacena Lavras. The results showed that 
most users shopping sites collective accesses the internet more than three times a day, 
have registered in more than two sites, buyers are often in this channel and focus the 
majority of purchases made on the internet on websites collective purchasing. The 
elements that exert major influences on the registration of collective buying sites and in 
the process of buying decisions are the group of friends and marketing efforts 
undertaken by the collective buying sites, demonstrating the effectiveness of collective 
purchasing sites when using the digital media their marketing processes. The search for 
information, mainly for price comparisons were shown in search results, so that the 
variables related to price and the discount stood out as the most influential elements in 
the process of buying decisions, demonstrating the use of this channel as a business 
tool for saving resources in business transactions. 
 
KeyWords: Consumer Behavior. Collective buy. E-Commerce. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, existem poucos estudos que abordam a junção dos temas 

comportamento do consumidor e comércio eletrônico. Oliveira (2007) alerta que esse 

canal tem sido alvo de poucas pesquisas e reforça que a compreensão dos aspectos e 

variáveis que influenciam o comportamento dos consumidores na internet, podem 

auxiliar as organizações e os profissionais de marketing na formulação de suas 

decisões estratégicas. 

À medida que as pessoas interagem com as inovações tecnológicas, ocorrem 

alterações significativas em seu comportamento. Dessa forma, o comportamento do 

consumidor evolui rapidamente. O tema é bastante abrangente e apresenta obras de 

autores como Kotler (2000), Engel, Blackwell e Miniard (2000), Solomon (2000), 

Schiffman & Kanuk (2009), Samara (2005), Mowen (2003) e Blackwell, Miniard e Engel 

(2009), que estruturaram modelos em marketing para descrever elementos ambientais 

e psíquicos envolvidos nos processos de decisão de compras.  

Oliveira (2007), em seu estudo, reforçou a abrangência desse tema, quando 

demonstrou os aspectos mais relevantes do comportamento do consumidor e 

apresentou as relações entre os elementos e as variáveis de marketing, abordando 

atitudes seletivas por parte dos consumidores.  

Sob as perspectivas de Blackwell, Miniard e Engel (2005. p. 294) & Mowen 

(2003, p.142-160), o comportamento do consumidor pode ser compreendido, por meio 

de respostas significativas da maneira que as pessoas fazem suas escolhas. E 

reforçam quais os conjuntos de variáveis podem influenciar as decisões de compras 

bem como as formas de consumo, destacando, assim: 

1. a relação aos novos atributos dos produtos; 

2. as associações que a marca suscita; 

3. a organização que fabrica ou disponibiliza o produto; 

4. o varejista que o comercializa; 

5. a forma de buscar informações;  

6. a forma de comercialização;  

7. as crenças;  
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8. as atitudes; 

9. os comportamentos. 

 

Diante de tal cenário, esta dissertação visa analisar os processos decisórios 

dos consumidores de compras coletivas na internet e identificar os aspectos, que 

podem influenciá-los, durante o processo de decisão de compra. Para isso, adotou-se a 

pesquisa descritiva, a fim de investigar elementos essenciais da decisão dos 

compradores e entender de que forma os consumidores avaliam as alternativas de 

compras, bem como as razões pelas quais as pessoas compram em sites de compras 

coletivas. Por meio de pesquisas bibliográficas em livros, estudos científicos, 

dissertações e teses publicadas, buscaram-se, portanto, analisar a profundidade teórica 

do assunto e, consequentemente, a criação de subsídios para análises dos processos 

decisórios de compras coletivas na web. 

Na tentativa de explicar os processos de decisão de compras de livros na 

internet, Oliveira (2007) confrontou vários modelos de comportamento de compra e 

destacou o modelo de Engel, Kollat e Miniard (1974), apontando sete estágios do 

processo decisório de compra e dezesseis fatores influenciadores do comportamento 

do consumidor. Este estudo sugere, então, a investigação das etapas do processo de 

decisão de compra na internet de outras categorias, sendo esse também um dos 

principais propósitos desta dissertação. 

Morgado (2003) tentou explicar o comportamento de consumo, a partir de três 

grupos de variáveis:  

1. o perfil do consumidor; 

2. o uso que se faz da internet; 

3. as atitudes.  

 

Defendendo que o tipo de uso e as motivações do uso da Internet também têm 

se mostrado um bom explicador do comportamento de compras online, envolvendo 

tanto os aspectos mais objetivos dessa dimensão (número de conexões por dia, por 

exemplo), como os aspectos motivacionais desse uso (benefícios procurados pelos 

consumidores). 
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Já Costa (2009) buscou explicar o perfil do consumidor pela internet a partir das 

razões pelas quais as pessoas compram ou deixam de comprar pela internet, 

conhecendo os seus hábitos de consumo e os fatores influenciadores do processo de 

compras na internet. Tal estudo sugere outros novos estudos sobre a influência do 

composto de marketing sobre os negócios realizados na plataforma digital, visando à 

compreensão das maneiras possíveis de crescimento do volume de transações de 

consumo realizados por meio canal virtual. 

Esta dissertação utiliza como marco os três estudos mencionados, segundo a 

linha de pesquisa do comportamento do consumidor, delimitados aos elementos do 

processo de decisão de compras dos consumidores de compras coletivas na internet. 

Esta modalidade de negócios, assim denominada sites de compras coletivas, 

surgiu nos Estados Unidos, impulsionando as transações do comércio eletrônico nos 

anos de 2010 e 2011. Tal movimento iniciou-se a partir da crise econômica de 2008 e 

alavancou o fluxo de pessoas nos estabelecimentos comerciais, que até então, 

estavam gravemente afetados pela crise. A criação desse formato de negócio criou 

novas possibilidades de consumo, que desencadearam novas posturas nos hábitos da 

população americana. 

Não obstante, os sites de compras coletivas iniciaram suas atividades no Brasil 

em 2010, disponibilizando nos portais, vários grupos de ofertas, por meio de diversas 

empresas e nos mais variados segmentos de mercado. O grande destaque desta 

modalidade de negócio são os elevados descontos oferecidos pelas empresas 

vendedoras que ofertam seus produtos e ou serviços com os propósitos de:  

1. gerar fluxo de loja em seus estabelecimentos; 

2. efetuar a promoção e a divulgação de seus produtos/serviços;  

3. tentar criar alternativas de fidelização dos clientes por meio da 

experimentação e uso.  

 

Por outro lado, os clientes são beneficiados por uma gama de descontos, que 

normalmente são oferecidos com percentuais acima da média do mercado. O processo 

de compras torna-se simplificado, visto que após a compra de produtos e serviços nos 

portais de compras coletivas, os compradores recebem cupons virtuais ou voucher para 
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a retirada de produtos ou uso dos serviços diretamente nas lojas ofertantes. (Portal 

HSM1). 

Este assunto será o objeto de estudo desta dissertação e versará sobre os 

aspectos da decisão de compra destes consumidores, suportados pelos modelos de 

comportamento de compra e por estudos empíricos a respeito do tema abordado. 

 

1.1 Justificativa 

 

Segundo Felipini (2011, p.1), a manhã de dezembro de 2010 foi marcada por 

uma enorme carga de adrenalina, quando a empresa GroupOn2, o primeiro site de 

compras coletivas constituído, recusou uma oferta de compra do poderoso Google no 

valor de R$ 6.000.000.000,00, a maior oferta da época em uma empresa com menos 

de dois anos de existência. A partir deste dia, o mundo passou a observar o negócio de 

compras coletivas como um importante canal de geração de negócios e de varejo.   

No Brasil, o site de compras coletivas Peixe Urbano, foi o pioneiro e começou a 

operar em março de 2010. Em apenas nove meses, mais de 200 sites já operavam nas 

grandes cidades. O segmento cresceu tanto de modo que o Brasil já é, considerado, o 

quinto maior em faturamento da empresa americana GroupOn. 

Segundo dados da pesquisa3 do Instituto Ibope-Nielson, em setembro de 2010, 

o número de pessoas que acessam os sites de compras coletivas atingiu 5,6 milhões, 

um crescimento de 230% em relação a junho do mesmo ano, mês que o instituto 

formulou a primeira pesquisa. 

Para Felipini (2011, p.6-8), o sucesso dos sites de compras coletivas encontra-se 

em duas principais razões. A primeira delas é a utilização de uma prática antiga, isto é, 

empresas comerciantes oferecem produtos com descontos, buscando uma quantidade 

maior de compradores, de forma que o comerciante tem uma menor margem de lucro 

em cada unidade de produto, porém ganha mais no total em razão da maior quantidade 

de unidades vendidas. 

                                                           
1
 http://www.hsm.com.br 

 

2
 Empresa GroupOn Internacional: www.groupon.com 

3
 Pesquisa Ibope http://blogs.estadao.com.br/link/56-milhoes-acessam-sites-de-compras-coletiva 

 

http://www.groupon.com/
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A outra razão é a junção da prática de utilização, por meio de um novo canal de 

comercialização e de comunicação chamado internet. A internet é uma ferramenta que 

possibilita o acesso a milhões de clientes potenciais de forma ágil e econômica. Dessa 

forma, as ofertas das empresas vendedoras passam ser acessíveis a uma gama muito 

grande de potencias clientes, mediante um elemento intermediário, que é, na verdade, 

os sites de compras coletivas. 

Os elevados crescimentos dos negócios em sites de compras coletivas 

apontam para o surgimento de novas oportunidades de negócios e que fazem tal canal, 

uma importante variável influenciadora nos processos de decisão de compras. 

Investigar os elementos influenciadores nos processos de decisão de compras 

dos consumidores de compras pela internet contribuirá para os profissionais de 

marketing a direcionar seus esforços como também estruturar ofertas compatíveis com 

o público alvo.  

Outro aspecto importante sobre o estudo do comportamento do consumidor 

surge a partir de novas possibilidades mercadológicas, que afetam as perspectivas dos 

consumidores, acerca de suas atitudes, visto que os consumidores não são moldados 

ou engessados. O comportamento de compra ou de escolha desse consumidor, 

portanto, pode ser modificado a partir de novas tendências (SOLOMON, 2000). 

Neste sentido, a pergunta orientadora desta dissertação é: Quais são os 

elementos influenciadores no processo de decisão de compra dos consumidores 

de compras coletivas na web? 

A análise dos aspectos, acerca dos processos decisórios dentro do segmento 

de negócios na internet, já foi discorrida por diversos autores, já a análise dos negócios 

de compras coletivas, ainda, com poucos estudos no Brasil, tornará pertinente para 

avaliar as variáveis sobre os modelos tradicionais existentes. 

 É importante destacar, a possibilidade de ocorrer discussões no Brasil e no 

mundo sobre questões relacionadas a este tema, logo, esta dissertação servirá como 

fonte de agregação de valor para as pesquisas atuais e futuras pesquisas, que possam 

surgir sobre este assunto. 
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Quanto ao valor científico, este estudo consiste em caracterizar o processo 

decisório de um segmento relativamente novo e testar como os compradores de site de 

compras coletivas fazem suas escolhas, além de identificar as razões pelas quais eles 

compram neste canal de varejo. Assim, poderá proporcionar informações, que podem 

ser úteis para o mercado e, mais especificamente, entender o comportamento dos 

consumidores diante deste mercado consumidor.  

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo principal desta pesquisa é estudar os fatores e elementos 

influenciadores do processo de decisão de compras de consumidores que utilizam os 

sites de compras coletivas. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

  

Para se atingir o objetivo geral foi necessário cumprir os seguintes objetivos 

específicos: 

  

1. Caracterizar as formas de utilização de sites de compras coletivas pelos seus 

usuários.  

2. Identificar fatores que exercem influências no cadastramento de usuários nos 

sites de compras coletivas.  

3. Investigar o processo de busca de informações e avaliações das opções de 

compra dos usuários de compras coletivas na web.  

4. Caracterizar fatores que influenciam a avaliação no processo de decisão de 

compra dos usuários de compras coletivas na web.  

5. Analisar influência do grupo de convivência de usuários de sites de compras 

coletivas no processo de decisão de compras.  
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6. Analisar a confirmação das expectativas de consumidores de sites compras 

coletivas na web após a utilização e uso de produtos e serviços.  

7. Identificar as variáveis mais importantes no processo de decisão de compras dos 

consumidores de produtos e serviços de sites de compras coletivas.  

8. Delinear as características demográficas dos usuários de sites de compras 

coletivas. 

 

1.3 Estrutura da dissertação 

 

Esta dissertação está divida em cinco capítulos organizados em introdução, 

referencial teórico, metodologia, análise de resultados e conclusão. 

O primeiro capítulo é composto pela introdução, justificativa, definição do 

problema, objetivo geral, objetivos específicos e apresentação da estrutura do trabalho. 

Este capítulo propõe uma reflexão sobre a importância de compreender os processos 

de decisão de compras dos consumidores de compras coletivas. 

O segundo capítulo desenvolve a base teórica, contemplando os conceitos que 

permitem discutir o tema. Aspectos gerais e outras considerações teóricas, envolvendo 

o marketing, comportamento do consumidor, estágios do processo de decisão de 

compra e suas variáveis são descritas neste capítulo. 

O terceiro capítulo é composto pela apresentação da metodologia adotada para 

a elaboração da pesquisa, sua classificação e informações sobre os procedimentos da 

coleta. 

O quarto capítulo encontra-se a apresentação, análises de resultados da 

pesquisa. 

No capítulo quinto é apresentado as conclusões, as limitações e sugestões para 

futuras pesquisas. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Segundo Becker, Farina e Scheid (apud Loureiro; Campos, 1999, p. 18), o 

principal objetivo do desenvolvimento de um trabalho acadêmico ou de uma dissertação 

é o ato de comunicação de seus resultados, mediante a exposição e a fundamentação 

lógica do tema, aprofundados em bibliografias, que suportam os conhecimentos acerca 

do objeto estudado. Dessa forma, este trabalho está estruturado sobre os aspectos que 

evidenciam o comportamento do consumidor, com ênfase no processo de decisão de 

compras em um determinado segmento do mercado. 

O referencial teórico está estruturado em 4 (quatro) subtítulos, sendo que na 

primeira etapa (2.1) estão as definições sobre o comportamento do consumidor e 

marketing, estudos sobre o comportamento do consumidor e os fatores que influenciam 

o comportamento do consumidor, discutidos, principalmente, por Solomon (2000), 

Engel, Blackwell e Miniard (2000) e Schiffman & Kanuk (2009). Na segunda etapa, (2.2) 

serão abordados os estágios do processo de decisão de compra com ênfase no modelo 

apresentado por Blackwell, Miniard e Engel (2009). Na terceira etapa (2.3), discutirão a 

decisão de compra e os modelos do processo de decisão de compras e suas variáveis. 

Na quarta e última etapa (2.4), serão analisados os aspectos sobre a internet, o 

comércio eletrônico com ênfase ao modelo de comportamento do consumidor no 

comércio eletrônico, proposto por Turban (2004) sobre os elementos versados com as 

teorias estabelecidas por Kotler (2000), Blackwell, Miniard e Engel (2009), Engel, 

Blackwell e Miniard (2000), Solomon (2000), Schiffman & Kanuk (2009) e Mowen 

(2003), além de estudos já realizados sobre o assunto e bibliografias já publicadas 

sobre sites de compras coletivas. 

 

2.1 O comportamento do consumidor 

 

Howard e Shelt (1969, p. 25) apud Oliveira (2007, p. 14) afirmaram que “muito 

do comportamento de compra é decidir quanto à escolha de marcas” e acrescentaram 

que os elementos de decisão de compra envolvem:  

1. o conjunto de motivos; 
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2. as marcas alternativas; 

3. os critérios de escolha pelos quais os motivos se combinaram às 

alternativas.  

Mowen (2003, p. 01-17) afirma que o estudo do comportamento do consumidor 

capacita as organizações de forma estratégica a fim de conhecerem seus consumidores 

e os processos que os levam a tomar decisões do que comprar e o do que não 

comprar. 

Para Solomon (2000, 25), quando os profissionais de marketing entendem o 

comportamento do consumidor, conseguem fazer com que as pessoas, ao adquirirem 

ou usarem os produtos e serviços, possam acreditar que estejam fazendo negócios em 

uma determinada empresa com vantagens superiores aos seus principais concorrentes.  

O campo do comportamento do consumidor tem suas raízes no conceito de 

marketing. Schiffman & Kanuk (2009, p.2) afirmam que os profissionais de marketing, 

nos anos 50, começaram a compreender que poderiam vender mais produtos, se 

conhecessem realmente o que os clientes queriam comprar. Tal relação entre o 

marketing e o comportamento dos clientes está diretamente relacionada aos esforços 

necessários para produzirem maiores consumos de bens e serviços. 

Hooley (2011) sugere que os profissionais de marketing devem compreender o 

comportamento do consumidor, assim como os profissionais que estudam o 

comportamento de compras devem compreender as variáveis e os esforços que o 

marketing sobrepõe sobre a vida das pessoas. 

A palavra “marketing” tem origem inglesa e não possui uma tradução 

específica. Contudo, a interpretação do termo envolve aspectos relacionados à 

aquisição, às vendas, à promoção e também à distribuição de produtos e serviços aos 

consumidores, com a amplitude de atender as necessidades específicas de uma 

determinada pessoa, empresa ou grupo social. 

 Segundo Nickels e Wood (1999, p. 9), nos anos 50, a General Eletric e outras 

empresas de vanguarda nos EUA estavam olhando além da orientação de vendas para 

melhor adaptarem às necessidades dos clientes e investiram seus recursos na 

produção daquilo que suas pesquisas mostravam que os clientes queriam. Essa 

orientação se tornou conhecida como conceito de marketing. 
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Hooley (2011) descreve que um dos primeiros conceitos de marketing surgiu 

quando Felton (1959) propôs que o marketing fosse um estado mental corporativo, que 

existe na integração e na coordenação de todas as funções empresariais, as quais se 

fundem com outras funções coorporativas para obter o objetivo básico de produzir 

lucros no longo prazo. 

Com a evolução dos estudos acerca do assunto, Kotler (2000, p.31) define 

marketing como “um processo social pelo qual, pessoas e grupo de pessoas obtêm 

aquilo que necessitam e que desejam com a criação, oferta e livre negociação de 

produtos e serviços de valor com os outros” e relata que tal definição está diretamente 

inserida nos objetivos organizacionais concatenado às necessidades e aos desejos de 

seus clientes alvo. 

Churchill (2000, p.4), por sua vez, apresenta uma definição mais comercial, 

quando diz que o “marketing é o processo de planejar e executar a concepção, 

estabelecimento de preços, promoção e distribuição de ideias, bens e serviços, a fim de 

criar trocas que satisfaçam metas individuais e organizacionais”. 

Kotler & Armstrong (2001) ainda defendem que o processo depende da criação 

de valores e define o marketing como um processo social e gerencial, de forma que 

indivíduos e grupos obtêm aquilo de que necessitam e desejam por meio da criação e 

da troca de produtos e valores. 

Kotler (2000) afirma que o marketing envolve a existência de necessidades a 

serem atendidas, é estado psíquico no qual uma pessoa percebe a falta ou a 

necessidade de alguma coisa, ou seja, este estado torna-se uma privação do indivíduo. 

Assim, as necessidades são exigências humanas básicas: as pessoas precisam de 

comida, ar, água, roupa e abrigo para sobreviver. Já os desejos são necessidades 

moldadas pela cultura, pelas características individuais e interagem com interesses, 

atenção e particularidades do consumidor. As atividades de marketing devem, portanto, 

observar os desejos bem como as necessidades, para poder desenvolver bens ou 

serviços que, realmente, preencham as privações e os interesses dos consumidores e 

os satisfaçam da melhor maneira possível, superando outras ofertas de bens existentes 

no mercado. 
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Sob outro ponto de vista, Robert Lusch e Greg Marshal apud Hooley (2010, p.5) 

apresentam o marketing como “uma função organizacional e um conjunto de processos 

para criar, comunicar e entregar valor aos clientes e para administrar as relações com 

clientes de maneira que beneficiem a organização e stakeholders4”. O autor defende 

que este processo pode ou não ser administrado por um departamento ou função de 

marketing, elevando o modelo de trocas mutuamente benéficas. 

  A definição de Robert e Greg entrelaça com a de Nickels & Wood (1999) 

quando afirma que os processos de marketing estabelecem e mantêm relações de 

troca mutuamente benéficas com clientes e com grupo de clientes de interesse. Além 

disso, reforça que o termo está relacionado aos negócios nos quais as empresas 

ganham em faturamento e os clientes ganham, quando percebem que suas 

necessidades e desejos foram atendidos. 

Como citado, as atividades de marketing envolvem também as trocas e as 

transações inerentes à aquisição dos produtos ou serviços. Essas atividades estão 

relacionadas às tarefas de vendas, à distribuição e tudo que dê condições para que o 

produto chegue até o consumidor, a fim de que a empresa satisfaça seus interesses 

comerciais. 

O campo do marketing não está relacionado somente ao processo de trocas, 

necessidades e desejos a serem atendidas, Kotler (2000), Schiffman & Kanuk (2009) e 

Hooley (2011) defendem que o campo do marketing é muito mais amplo e envolve 

atividades como planejamento, pesquisa de mercados, segmentação de mercado, 

desenvolvimento de produtos, trocas, promoção, comunicação, preços, distribuição, 

relacionamento com clientes, gerenciamento da imagem e aspectos voltados ao 

comportamento do consumidor e suas decisões de escolhas. 

Enfim, das diversas definições de marketing, a junção de todas elas pode ser 

definida como sendo o processo de gestão que as empresas utilizam como meio de 

orientação para o mercado e para o cliente, por meio da utilização de estratégias, 

ferramentas e pesquisas. Tudo isso, com o propósito de conseguir satisfação das 

necessidades e dos desejos de seus clientes, para que se tornem fiéis e também 

                                                           
4
 Stakeholder em uma organização é, por definição, qualquer grupo ou indivíduo que pode afetar ou ser 

afetado pela realização dos objetivos dessa empresa. 
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defensores da marca bem como parceiros na prospecção das futuras vendas, por meio 

de uma relação duradoura.  

 

2.1.1 A importância dos estudos sobre o comportamento do consumidor 

 

Como o propósito do marketing é satisfazer as necessidades e os desejos dos 

clientes alvo, Kotler (2000) defende que o campo do comportamento do consumidor 

tem sido estudado a fim de compreender como os estímulos de marketing e as 

respostas geradas pelos consumidores podem afetar diretamente na decisão de 

compra além de como as pessoas, o grupo e as organizações selecionam, compram, 

usam e descartam seus artigos, serviços, ideias ou experiências. 

Paixão (2011, p.21) reforça que “estudar o comportamento do consumidor é 

importante para o marketing, pois é por meio de tal estudo que as empresas percebem 

oportunidades para satisfazer às necessidades de seus clientes”. 

Samara (2005) aponta que a compreensão do comportamento do consumidor 

tornou-se elemento essencial para o perfeito desenvolvimento dos esforços de 

marketing, com a finalidade de criar recursos necessários para a satisfação de seus 

clientes. 

 Engel, Blackwell e Miniard (2000) e Mowen (2003) mencionam que o 

comportamento do consumidor compreende diversas atividades com as quais as 

pessoas ocupam, quando compram e consomem seus produtos e serviços. O estudo é 

importante para entender de que forma as pessoas fazem suas escolhas e de que 

maneira essas escolhas podem ser moldadas, explicadas, ampliadas e até mesmo 

modificadas. Portanto, estudar o comportamento do consumidor permite as unidades 

vendedoras motivarem as unidades compradoras nos processos de troca envolvidos na 

aquisição, consumo e na disposição de mercadorias, serviços, experiências e ideias. 

Para Mowen (2003), as unidades compradoras referem-se ao consumidor, ou 

seja, pessoas ou grupo de pessoas ou ainda empresas ou grupo de empresas. Já a 

palavra troca refere-se a vendas ou a compras e a palavra aquisição pode ser 

entendida com resultado das escolhas dos produtos ou serviços. 
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Samara (2005, p.3-4) defende que estudar o comportamento do consumidor é 

uma função essencial para o marketing para que ele possa cumprir plenamente seus 

objetivos organizacionais disponibilizando no mercado, bens e serviços apropriados e 

capazes de satisfazer as necessidades e os desejos dos consumidores. A autora 

concorda com Mowen (2003), quando defende que a escolha dos produtos pelos 

clientes é uma questão de satisfação das necessidades e desejos e afirma ainda que 

as necessidades fazem parte das condições humanas, caracterizadas como situações 

de privação. Entre as necessidades humanas estão primeiramente as necessidades 

físicas básicas como alimentação, vestuário, habitação e segurança e em segundo 

lugar, as necessidades sociais como afeto e pertencimento. 

Nesse sentido, Kotler (2000) define que os desejos são as formas que as 

necessidades humanas assumem quando são particularizadas por determinada cultura 

e pela personalidade do indivíduo. Os desejos são as necessidades que são moldadas 

pela sociedade em que vivem. De forma mais abrangente, Kotler (2000, p.33) 

apresenta o exemplo dizendo que “um norte-americano necessita de comida, mas 

deseja um hambúrguer, batatas fritas e um refrigerante. Um habitante das Ilhas 

Mauricio necessita de comida, mas deseja uma manga, arroz, lentilhas e feijão”. 

Para compreender o processo de moldagem dos desejos, Paixão (2011, p.49) 

apresenta um modelo bastante simples, definindo que as necessidades geram desejo e 

que, consequentemente, geram a demanda por produtos e serviços como mostra na 

figura 1 

. 

 

 
 
    Figura 01 – Processo de moldagem dos desejos 
    Fonte: Paixão (2011, p.49) 

 

Nesse modelo, as necessidades básicas podem ser ampliadas de forma que o 

consumidor passa a desejar algo além daquilo que necessariamente precisa e tal 

desejo gera uma demanda, que é o impulso propriamente dito de adquirir produtos ou 

serviços específicos. 

Necessidade gera  desejo gera  demanda por produtos ou serviços. 
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Kotler (2000, p.33) ainda reforça que os profissionais de marketing não criam 

necessidades ou fazem com que as pessoas comprem coisas que não querem. Para o 

autor, “as necessidades existem antes dos profissionais de marketing. Os profissionais 

de marketing, paralelamente a outras influências da sociedade, influenciam seus 

desejos e demandas”. Esse processo funciona como um elemento que impulsiona o 

fator de necessidade básica para as necessidades específicas.  A sede é saciada por 

água atendendo assim a necessidade básica, mas os profissionais de marketing criam 

recursos para colocar outros produtos como refrigerantes, sucos e cervejas, de valores 

mais agregados para substituir o elemento de necessidade básica que é a água. Nota-

se, nesse exemplo, que existe uma alteração no comportamento do consumidor, 

quando uma simples necessidade é ampliada, tornando-se um desejo e pode, 

claramente, demonstrar a importância dos estudos sobre o comportamento do 

consumidor. 

Diante desta perspectiva, Mowen (2003), defende os estudos do 

comportamento do consumidor sobre três perceptivas: (1) perspectiva de tomada de 

decisão, (2) perspectiva experimental, (3) perspectiva da influência comportamental. 

Estes estudos pertencem ao grupo das ciências sociais e emprega métodos de 

pesquisas e procedimentos de cada uma das ciências comportamentais. 

De acordo com a perspectiva de tomada de decisão, a compra resulta na 

percepção pelo consumidor de que existe algum problema que, em seguida, desloca 

para uma série de etapas em direção à sua resolução. Entre essas etapas, está o 

reconhecimento do problema, a busca, a avaliação das alternativas, a escolha e a 

avaliação pós-aquisição. 

Na perspectiva experimental sobre o comportamento do consumidor, Mowen 

(2003, p. 4) relata que, em alguns casos, os consumidores não fazem suas compras de 

acordo com o processo de decisão estritamente racional, ao invés disso, as pessoas 

compram seus produtos para outras finalidades, descritas como diversão, criação de 

fantasias e obtenção de emoções e sentimentos. Nessa perspectiva, estão inclusas as 

compras por impulso e as compras por busca de variedades. 

“A perspectiva comportamental ocorre quando forças ambientais extremas 

impulsionam os consumidores a fazer suas compras sem necessariamente de 
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desenvolver sentimentos ou opiniões sobre o produto” (MOWEN, 2003, p. 4). Nesse 

caso, o consumidor não passa obrigatoriamente por um processo de decisão de 

compra nem envolve sentimentos durante a compra. 

Em outra vertente, Engel, Blackwell e Miniard (2000) relatam que todas as 

perspectivas, acerca do comportamento do consumidor, são de interesse especial para 

todos aqueles que, por razões diversas, desejam influenciar ou mudar o 

comportamento do consumidor, desde que o princípio básico esteja nos esforços do 

marketing em descobrir, desvendar ou influenciar as motivações que levam os 

consumidores a escolherem ou utilizarem determinados grupos de produtos. 

Solomon (2002) defende que o comportamento do consumidor é influenciado 

por várias perspectivas diferentes e destaca que os estudos sobre tal campo, passam 

da psicofisiologia à literatura. As pesquisas sobre esse assunto passam pelo 

microcomportamento individualizado com foco individual, por meio da psicologia 

experimental, psicologia clínica, psicologia do desenvolvimento, ecologia humana, 

microeconomia, psicologia social, sociologia, macroeconomia, semiótica/crítica literária, 

demografia, história e antropologia cultural, em direção ao macrocomportamento do 

consumidor com foco social. 

Blackwell, Miniard e Engel (2009) tratam o assunto, destacando variáveis que 

afetam o processo do consumidor. Historicamente, o estudo do comportamento do 

consumidor focou no comportamento de compra ou “por que as pessoas compram”. 

Recentemente, os estudos têm focado na análise de consumo, isto é, por que e como 

as pessoas consomem e por que e como elas compram. Dessa forma, as variáveis ou 

os elementos influenciadores exercem determinadas forças, que afetam direta ou 

indiretamente a decisão dos compradores. 

 Engel, Blackwell e Miniard (2000) afirma que o assunto sobre o comportamento 

do consumidor recebe a atenção dos estudiosos de todo mundo, a fim de fazer que as 

organizações compreendam as variáveis influenciadoras, visto que qualquer ação de 

consumo deve receber algum elemento motivador, que é tratada como variável, para 

que o fato do consumo seja efetivado. 

Blackwell, Miniard e Engel (2009) ainda destacam que as variáveis que o 

consumidor recebe nos processos de decisão de compras são classificadas como 
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influências no consumidor, que envolvem os aspectos pessoais de cada individuo 

principalmente no que tange à formação social, cultural, psíquica e de personalidade, 

apontadas como: cultura, personalidade, fase da vida, renda, atitudes, motivações, 

sentimentos, conhecimento, etnicidade, família, valores, recursos disponíveis, opiniões, 

experiências anteriores e grupos de pares.  As influências organizacionais, por sua 

vez, envolvem os aspectos e recursos organizacionais formadas pelos estímulos que o 

marketing produz na vida das pessoas e da sociedade como marca, propaganda, 

promoções, preços, serviços, conveniência, embalagem, atributo dos produtos, boca a 

boca, displays, qualidade, ambiente da loja, programas de fidelidade e disponibilidade 

de produtos. 

Nota-se que todas as variáveis influenciadoras organizacionais são 

parcialmente ou totalmente controladas pelas próprias organizações e o 

desenvolvimento de cada uma delas vai depender da estrutura e dos elementos 

estratégicos de cada empresa.  

Outro aspecto envolvido no comportamento do consumidor refere-se às 

variáveis ambientais não controláveis pelas organizações. Segundo Kotler & Armstrong 

(2007, p. 58-75), essas variáveis são classificadas como demográficos, tecnológico, 

político, econômicos e culturais, que em contraste às variáveis de marketing, 

influenciadas pelas organizações, operam de forma macro, recebendo, assim, 

influências diretas dos processos políticos e econômicos dos Estados, bem como o seu 

próprio desenvolvimento econômico, enquanto nação, estado ou região. Já a variável 

tecnológica pode gerar novos mercados e oportunidades, fazendo que as novas 

tecnologias substituam as tecnologias passadas. 

Sobre as influências operantes nos processos do comportamento do 

consumidor, Blackwell, Miniard e Engel (2009) demonstram que o consumidor é 

motivado ao consumo, por meio de etapas, nas quais o mesmo estabelece 

determinados preceitos, que foram chamados de estágios dos processos de decisão de 

compras. Esses estágios serão dissertados na próxima fase deste capítulo. 

 

2.2 Estágios dos processos de decisão de compras 
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Os consumidores tomam decisões com base nos processos de compras, Engel, 

Blackwell e Miniard (2000) destacam que tais decisões são inter-relacionadas: quando 

comprar, o que comprar, onde comprar e como pagar. Nesse procedimento, o 

consumidor precisa de informações relevantes para a tomada de decisão sobre os 

preceitos citados, pois não é somente a decisão que efetivamente executará o 

consumo, torna-se necessário o ato, ou seja, ele precisa efetivamente de agir para que 

o consumo exista. 

Diante de informações, de fatores e de variáveis que pertencem aos processos 

de decisão de compras, Oliveira (2007) traz uma visão geral desses processos, por 

meio de seu estudo sobre os modelos apresentado pelos autores Blackwell, Miniard e 

Engel, Minor e Mowen, Kotler e Keller e Solomon e classificou 7 (sete) etapas do 

processo de decisão de compra, considerando o modelo proposto por Blackwell, 

Miniard e Engel (2005, p.73) apud Oliveira (2007, p.29) como o mais complexo. É 

importante ressaltar que alguns autores apresentam apenas 5 (cinco) etapas, porém o 

modelo descrito no estudo de Oliveira (2007) apresenta 7 (sete) etapas, conforme figura 

02. 
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Figura 02 – Como consumidores tomam decisões para bens e serviços 
Fonte: Blackwell, Miniard e Engel (2005, p.73) apud Oliveira (2009, p.21). 

 

As etapas apresentam-se versadas nos subcapítulos a seguir. 

 

2.2.1 Reconhecimento do problema 

 

 O reconhecimento do problema começa, quando a necessidade do consumidor 

é despertada por estímulos internos e externos, “no primeiro caso, uma das 

necessidades normais da pessoa (fome, sede, sensação de desconforto, sexo e outros) 

sobe para o nível de consciência e torna-se um impulso. No segundo caso, a 

necessidade é provocada por estímulos externos” (KOTLER, 2000, p. 201).  Os 

esforços do marketing começam a fazer efeito nesta hora e o início do processo de 

consumo surge a partir das necessidades fisiológicas ou pelas influências dos esforços 

do marketing. 

Solomon (2002, p.211) aponta que “o reconhecimento do problema ocorre toda 

vez que o consumidor vê uma diferença significativa entre seu estado atual e algum 

estado desejado ideal”. Nesse caso, o consumidor percebe que existe algum problema 

fisiológico ou psicológico que precisa ser resolvido, sendo simples ou complexo, 

pequeno ou grande, imediato ou ao longo do tempo. 

O reconhecimento da necessidade também pode ocorrer de várias formas: 

 

“A qualidade do estado real da pessoa pode ser diminuída simplesmente ao 
faltar um produto, ao comprar um produto que vem a ser inadequado para 
satisfazer suas necessidades ou ao criar novas necessidades (por exemplo, 
comprar uma casa pode iniciar uma avalanche de outras escolhas, pois são 
necessárias muitas coisas novas para encher a casa). O reconhecimento da 
oportunidade frequentemente ocorre quando um consumidor é exposto a 
produtos diferentes ou de melhor qualidade. Essa mudança quase sempre 
ocorre porque as circunstâncias em que a pessoa se encontra mudam de 
alguma maneira, como quando um indivíduo vai para a uma universidade ou 
consegue um novo emprego. Como a estrutura de referências da pessoa 
modifica, as compras são feitas de modo a se adaptarem ao novo ambiente". 
SOLOMON (2002, p.211-212). 

   

Segundo Blackwell, Miniard e Engel (2009), os consumidores não compram em 

“vão”, os consumidores compram coisas, quando acreditam que o produto irá solucionar 
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o seu problema e que “o reconhecimento da necessidade ocorre quando o indivíduo 

sente a diferença entre o que ele ou ela percebe ser o ideal versus o estado atual das 

coisas”. 

Para Solomon (2002, p.212), o reconhecimento de um problema ocorre de 

forma natural ou é impulsionado pelos esforços de marketing e destaca ainda, as 

alterações de mudanças no estado real e estado ideal das pessoas. A figura 03 fora 

adaptada pelo autor para demonstrar também as ações dos estímulos de marketing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 03 - Reconhecimento de Problema: mudança no estado real ou ideal. 
Fonte: Adaptado pelo autor a partir de Kotler (2000), Solomon (2002). 

 

Em um estado (1) normal, sem o reconhecimento das necessidades e sem ações 

do marketing sobre o consumidor e em situação nula, o estado real de um consumidor 

está igual ou muito próximo do estado ideal de consumo. Toda vez que ocorre o (3) 

reconhecimento de uma necessidade o estado real pode ser diminuído, afastando-se 

do estado ideal de consumo. Em contrapartida, o (2) reconhecimento de oportunidades 

de consumo, mesmo que impulsionada pelos estímulos de marketing, faz com que o 

estado ideal se eleva, afastando-se do estado real de consumo. Ambas as situação 2 e 
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3 podem ser representadas como a premissa do consumo, despertando no consumidor, 

o pode ser representado como o primeiro estímulo para o consumo. 

Segundo Blackwell, Miniard e Engel (2009), à medida que os consumidores 

alteram seus padrões de vida e faixa etária de idade, é esperado que suas 

necessidades e seus hábitos de compra se alterem. Nessa fase, as influências 

ambientais (cultura, classe social, influências pessoais, família e situação atual) e as 

diferenças individuais (recursos do consumidor, motivação, conhecimento, atitudes, 

personalidade, valores e estilo de vida) tem grande significado. 

 

2.2.2 Busca de informações 

 

Após o reconhecimento da necessidade, o consumidor passa a ter interesse na 

compra ou no consumo e o indivíduo interessado tende a ter uma “atenção mais 

elevada” àquilo que quer consumir (KOTLER, 2000, p. 201). 

Para Blackwell, Miniard e Engel (2009), uma vez que ocorre o reconhecimento 

da necessidade, os consumidores começam a buscar informações e soluções para 

satisfazer as suas necessidades não atendidas e a busca pode ser interna, 

recuperando o conhecimento na memória ou, talvez, nas tendências genéticas; ou ela 

pode ser externa, coletando informações entre seus pares, familiares e ou no mercado. 

Nickels e Wood (1999, p. 106) apontam que o consumidor “inicialmente irá 

utilizar uma busca interna, reavaliar compras passadas, para lembrar-se de 

experiências com produtos que possam ter satisfeito suas necessidades”, destacando 

que essa necessidade ocorre de forma regular, pois a busca de informações 

internamente poderá ser necessária para descobrir uma forma aceitável de satisfazer 

aquela necessidade. 

Kotler (2000) e Churchill (2000) apontam como fontes de busca de informações. 

 Internas: informações armazenadas na memória da pessoa, usada para 

compras rotineiras. 

 Grupo: as pessoas podem consultar outras pessoas, como familiares, 

amigos, vizinhos, conhecidos. 
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 Marketing: os consumidores também obtêm informações contidas nos 

estímulos de marketing por meio de propagandas, vendedores, sites, 

embalagens. 

 Públicas: são fontes independentes, usadas como meio de comunicação 

em massa, organizações de classificação de consumo (IDEC - Instituto de 

Defesa do Consumidor) por meio de buscas na internet em comunidades. 

 Experimental: os consumidores também podem experimentar produtos, 

manuseia-los, examiná-los e usar o produto. (CHURCHILL, 2000, p.148-

149; KOTLER, 2000, p.201). 

  

Solomon (2002) também define este processo como pesquisa de pré- compra. 

Vários consumidores, especialmente os compradores veteranos, gostam de olhar, 

porque processam o momento como uma forma de entretenimento e de diversão ou 

porque gostam de se manter atualizados quanto às novas tecnologias, ao que acontece 

no mercado e aos preços praticados. 

Segundo Blackwell, Miniard e Engel (2009), nesta etapa, as pessoas começam 

a perceber um número maior de propagandas e de anúncios e reforça que as 

influências ambientais e as diferenças individuais têm grande significado. 

 Engel, Blackwell e Miniard (2000) apresentam que grande parte das decisões 

de compra ocorre dentro do ponto de venda ou no momento que se efetua a compra. 

Display de imagens, fotos, rótulos de embalagens, preços promocionais e outros 

elementos, que apresentam informações visuais dos produtos chamam a atenção dos 

clientes e despertam processos internos de motivação, que levam os clientes a 

executarem suas compras. 

 

2.2.3 Avaliação das alternativas 

 

O estágio de avaliação das alternativas é considerado como a etapa de 

mensuração dos riscos percebidos. Para Churchill (2000, p.150), “por meio deste 

processo de avaliação de alternativas, os consumidores tentam identificar a compra que 

lhes trará o maior valor”. Esse é o momento que o consumidor pesa os benefícios dos 
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produtos ou serviços em relação aos custos esperados. Kotler (2000, p.203) descreve 

que nesse processo, o consumidor leva em conta os atributos relevantes de cada 

produto e a importância associada de cada atributo. Também caracterizam que a 

avaliação das alternativas tem associação às crenças, às atitudes, aos julgamentos e 

as preferências relacionadas à marca, podendo criar, assim, a intenção de compra à 

marca de preferência. 

Esse é o processo da continuidade da intenção de compra e no efeito real da 

decisão de compra ocorrem dois fatores que para Kotler (2000) podem interferir na 

tomada de decisão. Tais fatores são classificados como (1) atitudes de outros 

elementos externos e (2) fatores situacionais imprevistos. A atitude negativa de outras 

pessoas em relação às alternativas preferidas pelo consumidor e a motivação do 

consumidor para acatar os desejos de outras pessoas podem apresentar influências 

contrárias, pois as opiniões contraditórias assumem status e peso importantes na 

decisão do comprador. Também fatores situacionais imprevistos, que eventualmente 

possam surgir durante os processos de avaliação e decisão de compra, assumem 

efeitos negativos, considerados como medo de perder o emprego, situação econômica, 

surgimento de compras urgentes. 

Kotler (2000) e Solomon (2002) ainda destacam a importância dos profissionais 

de marketing nos processos de busca de informações e na avaliação das alternativas, 

pois são nessas etapas que os estímulos de marketing agem, a fim de criar maior valor 

aos seus produtos, inflando informações relevantes sobre os produtos para elevar o 

valor percebido dos compradores e ocultar os atributos negativos. Também é a 

oportunidade de definir o posicionamento de marcas e produtos ou a projeção de novas 

alternativas, pelo convencimento do consumidor de que seus produtos são os mais 

adequados e que devem ser classificados em certas categorias do mercado. As 

alterações e definições de crenças em relação às marcas e aos produtos sob aos 

concorrentes são perceptíveis nessas duas etapas, bem como as alternâncias dos 

níveis de exigência dos compradores. 

Blackwell, Miniard e Engel (2000) definem essa etapa como a busca de 

respostas para as questões: “Quais são as minhas opções?” e “Qual é a melhor 

delas?”. Ressalta também que dependendo da complexidade da compra e do 
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envolvimento do comprador no processo decisório, a decisão do comprador pode ser 

lenta ou instantânea. 

Os critérios de avaliação das alternativas nada mais são mais do que 

dimensões ou atributos particulares, tanto que Engel, Blackwell e Miniard (2000), afirma 

que os consumidores podem considerar fatores de percepção particulares como 

segurança, confiabilidade, preço, nome da marca, pais de origem e garantia de 

desempenho de produtos e também os critérios hedonistas5.  

Para Blackwell, Miniard e Engel (2009), consumidores diferentes empregam 

critérios de avaliações diferentes e a forma pela qual os indivíduos avaliam suas 

escolhas é influenciada tanto por diferenças individuais como por variáveis ambientais. 

 

2.2.4 Compra 

 

Para Solomon (2002, p. 233), “fazer uma compra [...] não é uma questão 

simples e rotineira como ir a uma loja e escolher rapidamente alguma coisa”. Os 

processos decisórios de compra, além de serem compostos por etapas ainda “são 

afetados por muitos fatores pessoais, como seu estado de espírito, existência de 

pressão para fazer a compra e a situação ou contexto específico para o qual o produto 

é necessário”. 

Apesar da compra se mover pelos três primeiros estágios do processo de 

decisão de compra, Blackwell, Miniard e Engel (2009, p.83) atenta que, geralmente, os 

consumidores “compram algo diferente daquilo que pretendiam, ou optam por não 

comprar nada em razão de algo que aconteça durante o estágio de compra”. As 

influências de vendedores, vitrines, liquidações ou eventos promocionais são inerentes 

nestes processos. 

 Engel, Blackwell e Miniard (2000, p.153) apresentam que “nem todas as 

intenções de compras são consumadas, pois o consumidor sempre enfrenta a opção de 

abortar o processo neste ponto”. As mudanças de motivações, mudanças de 

                                                           
5
 Hedonismo: Doutrina ética, ensinada por antigos epicureus e cirenaicos e por modernos utilitaristas, que 

afirma constituir o prazer, só ou principalmente, a felicidade da vida. Fonte: MICHAELIS, Moderno 
Dicionário da Língua Portuguesa. Disponível em: < http://michaelis.uol.com.br/.  Acesso em: 14 abri 2012. 
 

 

http://michaelis.uol.com.br/
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circunstâncias, novas informações e alternativas desejadas não mais disponíveis 

podem ocorrer alternando ou cancelando o processo de compra. 

  Blackwell, Miniard e Engel (2009) e Engel, Blackwell e Miniard (2000) também 

destacam que no processo de compra podem surgir as compras não planejadas que 

correm quando a intenção consciente não foi articulada antes do ato de comprar, 

classificando-a como uma questão de “impulso”. 

“A compra por impulso ocorre quando um consumidor vivencia um anseio 
repentino, geralmente poderoso e persistente, de comprar algo imediatamente. 
O impulso de comprar é hedonicamente complexo e pode estimular conflito 
emocional. Além disso, a compra por impulso tende a ocorrer com consideração 
diminuída em relação a suas consequências”. (Engel, Blackwell e Miniard, 
2000, p. 155). 

 

Blackwell, Miniard e Engel (2009, p.134) demonstram que os estudos indicam 

que 68% dos itens comprados durante uma sessão de compras mais longa e 54% em 

sessões de compras mais curtas não são planejadas. Além disso, os principais fatores, 

que estimulam as compras são displays de ponto de venda, preços com descontos ou 

simplesmente pelo conhecimento de um novo produto na loja. 

 

2.2.5 Consumo 

 

“O ato de comprar, normalmente, é seguido pelo consumo ou uso. Mas o 

consumidor deve então decidir como isto será feito” (Engel, Blackwell e Miniard, 2000, 

p. 172). Para Blackwell, Miniard e Engel (2009, p.83) o estágio do consumo pode 

ocorrer instantaneamente dentro do estabelecimento ou em momento posterior. Para 

Engel, Blackwell e Miniard (2000, p. 172), o consumidor pode fazer o uso na primeira 

oportunidade conveniente ou armazenar para uso em curto prazo em antecipação a 

oportunidade de uso posterior ou para uso em longo prazo, sem uso específico ou 

antecipado em mente. 

Para Blackwell, Miniard e Engel (2009), é por meio do consumo que o 

consumidor inicia o julgamento do produto ou serviço, no qual o atendimento ou não 

atendimento de suas expectativas, poderá gerar fidelidade ao produto ou serviço e 

influenciar a tomada de decisão das próximas compras ou rejeição respectivamente.   
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2.2.6 Avaliação pós-consumo 

 

Após o consumo, inicia-se o estágio do processo de avaliação da compra por 

parte do consumidor. Esse processo é chamado de comportamento pós-compra, sendo 

composto pela avaliação da compra e os resultados apresentados pela compra. Os 

profissionais de marketing devem estar atentos a essa etapa, pois é nesse momento 

que o consumidor ficará satisfeito, um pouco satisfeito ou insatisfeito com a compra. 

Também é nessa etapa que o consumidor vai avaliar se o produto atendeu ou não suas 

expectativas e responder aos estímulos das próximas compras ou influenciar outras 

pessoas na decisão de compra sobre o produto. Churchill (2000) e Kotler (2000), ainda 

destacam esse processo como “dissonâncias cognitivas”. 

Segundo Blackwell, Miniard e Engel (2009), a satisfação acontece quando a 

performance percebida confirma as expectativas dos consumidores e a insatisfação 

ocorre quando as experiências e performance são frustradas. 

 O que determina se o comprador ficará muito satisfeito, um pouco satisfeito ou 

insatisfeito com a compra? 

 

“A satisfação do cliente é derivada da proximidade entre as expectativas do 
comprador e o desempenho percebido do produto. Se o desempenho não 
alcançar totalmente as expectativas, o cliente fica desapontado; se alcançar as 
expectativas, ele fica satisfeito, e se exceder as expectativas, ele fica 
encantado. Esses sentimentos definem se o cliente voltará à compra do produto 
e se ele falará favorável ou desfavoravelmente sobre ele para outras pessoas”. 
(KOTLER, 2000, p. 205). 

 
As expectativas dos clientes são superadas pela análise do desempenho do 

produto em relação ao valor percebido. As defasagens das expectativas podem variar 

de consumidor por consumidor, dependendo do grau de exigência da cada indivíduo. A 

satisfação ou insatisfação do consumidor em relação ao produto influenciará seu 

comportamento subsequente.  

A relação entre as expectativas dos clientes e o desempenho dos produtos ou 

serviços representa o resultado da sua percepção em relação ao consumo, Kotler 

(2000) e Engel, Blackwell e Miniard (2000) defendem que o resultado emocional 

resultante da compra é que, de modo geral, determinam as ações dos clientes e a 

realização de compras adicionais futuras. A confirmação positiva da expectativa leva o 
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consumidor a uma resposta positiva de satisfação e o oposto leva o consumidor a uma 

resposta de insatisfação. Quando a expectativa for simplesmente neutra, ou seja, suas 

expectativas foram simplesmente atendidas, mas não foram superadas, os 

consumidores tendem a estar imparciais ao uso do produto.  

 

 

  Figura 04 – Resultado da percepção do cliente em relação à expectativa. 
  Adaptado de Kotler (2000, p.204-206). 

 

Se o consumidor ficar extremamente satisfeito, haverá uma probabilidade muito 

maior de ele voltar a comprar o produto ou ainda assumir novos comportamentos como 

recomendar a utilização a outras pessoas do seu grupo de convivência.  

Quando o consumidor ficar somente satisfeito, ele até pode voltar a comprar ou 

recomendar caso não encontre outro produto ou serviço, que supere suas expectativas 

atuais.  

As situações de insatisfações pós-compra podem gerar um reflexo negativo, 

portanto os profissionais de marketing devem estar atentos, pois os consumidores 

insatisfeitos podem abandonar ou devolver o produto e ainda buscar informações que 

confirmem seu alto valor, ou “podem utilizar ações públicas, reclamando para empresa 

ou procurando um advogado ou queixando em outros grupos (entidades de defesa do 

consumidor, redes sociais, outros)”. (KOTLER, 2000, p. 205). 

 

2.2.7 Descarte 

 



40 

 

Para Blackwell, Miniard e Engel (2009), o descarte é a ultima etapa do processo 

de decisão do consumidor e compreende em opções de descarte completo, reciclagem 

ou revenda, ou ainda é possível alugá-lo ou emprestá-lo, o que Solomon (2002) 

considera como descarte temporário. 

 

2.3 Decisão de compra e escolha do produto 

 

Dentro do processo de decisão de compras, Engel, Blackwell e Miniard (2000) 

destacam duas categorias especiais de solução de problemas relacionados ao 

processo. A primeira classificada como compra por impulso, descrita como uma ação 

não planejada, irrefletida e disparada pela exibição do produto ou promoção dentro do 

ponto de venda, no qual apresenta as seguintes características. 

1. Desejo súbito e espontâneo de agir acompanhado de urgência. 

2. Um estado de desequilíbrio psicológico no qual uma pessoa pode sentir 

falta de controle temporário. 

3. O começo de um conflito e luta que é resolvido por uma aça imediata. 

4. Avaliação objetiva mínima – as considerações emocionais são 

dominantes. 

5. Não consideração das consequências. 

 

A segunda classificada como a busca de variedade, que pode ser representada, 

quando os consumidores expressam satisfação pela marca atual mais ainda se 

ocuparão e troca da marca. 

Engel, Blackwell e Miniard (2000) descreve que geralmente os consumidores 

fazem a avaliação da alternativa de compra dentro do processo de decisão de compra, 

e mesmo que o façam, ainda é possível que, durante a escolha da alternativa, esses 

caiam em três categorias distintas:  

1. compra totalmente planejada; 

2. compra parcialmente planejada; 

3. compra não planejada. 
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A compra totalmente planejada é caracterizada pela capacidade e envolvimento 

do consumidor ou do comprador e pela capacidade ampliada de solução do problema. 

Tanto o produto quanto a marca são escolhidos com antecedência, assim, o comprador 

sabe exatamente o que e quer e está disposto a procurar até encontrar. 

A compra parcialmente planejada é caracterizada pela capacidade de 

envolvimento do consumidor ou do comprador apenas pelo produto, ou seja, a escolha 

do produto foi previamente planejada, porém a marca ou o ponto de venda é adiada até 

a compra ser executada. 

A compra não planejada ocorre por espontaneidade, compulsão, intensidade 

imediatista ou excitação. Geralmente, não existe um planejamento prévio ou pode 

ocorrer a desconsideração do planejamento durante o processo de compra. Esse 

processo também é chamado de compras por impulso, conforme citado no início desta 

seção e na seção 2.2.4 desta dissertação. 

Solomon (2000) reforça que cerca de um terço das compras não planejadas é 

atribuído ao reconhecimento de novas necessidades, enquanto uma pessoa encontra-

se dentro da loja.  

 

2.3.1 Modelo do processo de decisão de compras 

 

Diante dos processos dos estágios de decisão de compra, Blackwell, Miniard e 

Engel (2009) apresentam um modelo enfatizando todas as etapas processo e as 

variáveis influenciadoras, conforme figura 05. 
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    Figura 05 – Processo de decisão do consumidor 
    Fonte: Blackwell, Miniard e Engel (2009, p.86). 

 

Para Blackwell, Miniard e Engel (2009), o modelo do processo de decisão do 

consumidor foi desenvolvido para analisar como os indivíduos ordenam os fatos e como 

as influências para tomada de decisões de compra e consumo podem atuar em suas 

diversas etapas. 

Como as etapas do processo de decisão de compras foram apresentadas nos 

subcapítulos anteriores, os capítulos subsequentes apresentarão os fatores e as 

variáveis influenciadoras do processo. 

 

2.3.2 Fatores e variáveis do processo de decisão de compras 

 

Cada estágio do processo de decisão de compra recebe um conjunto de 

variáveis e condicionantes nos quais podem influenciar os processos decisórios do 
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comportamento do consumidor. Descritos por diversos autores, cada um com seu grau 

de complexidade, o estudo de Oliveira (2007, p. 52) aborda as diretrizes utilizadas por 

Blackwell, Miniard e Engel, Minor e Mowen, Kotler e Keller Roberson et al., Solomon e 

Chisnall conforme demonstra a figura 06. 

 

 

Figura 06 - Fatores influenciadores do processo de tomada de decisão, adaptado por Oliveira (2007, 

p.52). 

 

Nota-se que a maioria dos autores coincidem quanto aos diversos aspectos 

influenciadores do processo de decisão de compra, mas Oliveira (2007, p.51-53) 

dividiu-os em três blocos principais, sendo o primeiro em diferenças individuais, o 

segundo, em influências ambientais e o terceiro em processos psicológicos. Nesta 

dissertação, utilizar-se-á a mesma linha adotada nos estudos de Oliveira (2007), 

considerando os aspectos versados por Blackwell, Miniard e Engel (2009) 

complementando-a com as abordagens de outros autores.   
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As diferenças individuais podem ser classificadas como características 

demográficas, recursos que o consumidor carrega com o tempo, dinheiro e recursos 

cognitivos, motivação, conhecimento e atitudes. 

As influências ambientais podem ser classificadas como cultura em que o 

elemento pertence ou pertenceu, classe social do atual do indivíduo, entes familiares, 

influências pessoais e de grupos de convivência a situação atual do consumidor. 

Os processos psicológicos dos indivíduos são afetados pela forma que a 

informação é colocada para eles e pelas mudanças de comportamento e de atitude dos 

consumidores. 

Para Engel, Blackwell e Miniard (2000, p. 189-305) “não existem duas pessoas 

iguais” e, certamente, esse é o caso no comportamento do consumidor, e reforça que 

as diferenças individuais são características marcantes de cada indivíduo ou população. 

Os seres humanos são únicos e portadores de suas próprias propriedades genéticas, 

portanto, fatores motivacionais e atitudes relativas às compras são características 

individualizadas de cada indivíduo. 

Segundo Mowen (2003), cada indivíduo em uma população tem um conjunto 

único de necessidades, vontades e aspirações, logo, o processo de decisão de escolha 

envolve aspectos amplos e variados, que vão desde suas características pessoais às 

características culturais. 

Kotler (2000) afirma que a tomada de decisão do consumidor no ato da compra 

varia de acordo com o tipo do bem a ser adquirido na compra. O comportamento de 

compra do indivíduo que compra um creme dental é muito diferente do indivíduo que 

compra um carro. As compras complexas e mais caras, geralmente, envolvem maior 

ponderação do comprador e um número maior de participantes. 

Nesse sentido, Nickels e Wood (1999) apresenta composto por 5 (cinco) 

estágios, reforçando o grau de envolvimento do comprador, conforme demonstra na 

figura 07. 
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ALTO ENVOLVIMENTO  BAIXO 

ENVOLVIMENTO 

Solução complexa de 

Problemas 

Solução Limitada de 

Problemas 

Solução Rotineira de 

Problemas 

Produtos: carros, férias 

caras. 

Produtos: sapatos, conserto 

de eletrodomésticos 

Produtos: leite, sal 

Reconhecimento da 

Necessidade 

Reconhecimento da 

Necessidade 

Reconhecimento da 

Necessidade 

 

 

 

  

Busca de Informações: 

(interna e externa) 

Busca de Informações: 

interna e externa de forma 

limitada) 

Busca de Informações: 

(interna de forma limitada) 

 

 

 

  

Avaliação: (muitas 

alternativas, muitos 

critérios, regras de decisão 

complexas) 

Avaliação: (poucas 

alternativas, poucos 

critérios, regras de decisão 

simples) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compra 

 

 

Compra 

 

Compra 

 

 

 

  

Avaliação pós-compra 

(dissonância, avaliação 

complexa) 

Avaliação pós-compra (sem 

dissonância, avaliação 

limitada) 

Avaliação pós-compra (sem 

dissonância, avaliação muito 

limitada) 
  

Figura 07 - Envolvimento e o processo de decisão de compra. 
Fonte: Nickels e Wood (1999, p. 109). 

 

Portanto, o nível de envolvimento do consumidor determina a complexidade do 

processo de decisão de compra. 

Os consumidores carregam características pertencentes às questões 

demográficas, quanto às questões culturais, tanto que Blackwell, Miniard e Engel (2009) 

afirma que analistas de consumo usam tendências demográficas e culturais para 

predizer mudanças de demanda. Para Solomon (2002), a cultura é acumulação de 
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significados, rituais, normas e tradições compartilhadas entre os membros de uma 

organização ou de uma sociedade e que determina as prioridades globais, que ele 

associa a diferentes atividades e produtos.  Engel, Blackwell e Miniard (2000) 

complementam ao afirmar que as características demográficas e os recursos dos 

consumidores determinam o mercado e a demanda.  

Outro fator determinante, no grupo das diferenças individuais descritas por 

Blackwell, Miniard e Engel (2009), está relacionado às motivações que representam “a 

tentativa de satisfazer as necessidades fisiológicas e psicológicas por meio da compra e 

consumo de um produto”. 

Schiffman & Kanuk (2009) tratam da motivação quando classificam o processo 

de decisão do consumidor em três níveis: a resolução extensiva do problema, a 

resolução limitada do problema e o comportamento de resposta rotineira. 

Resolução extensiva do problema ocorre quando os consumidores não têm 

critério para avaliar uma categoria de produtos ou marcas desta categoria, ou não 

reduziram o número de marcas, que não irão considerar a um pequeno subconjunto 

controlável. Nesse nível, o consumidor necessita de um grande volume de informações 

para estabelecer um conjunto de critérios sobre os quais possa julgar determinadas 

marcas e um grande volume correspondente de informações concernentes a cada uma 

das marcas a serem consideradas. (SCHIFFMAN & KANUK, 2009, p.379). 

Nesse sentido, Mowen (2003) defende que o consumidor no processo de busca 

de informações, passa a ter um alto envolvimento.  À medida que o envolvimento 

aumenta, os consumidores têm maior motivação para captar, compreender e elaborar 

informações relevantes da compra. Diversos fatores influenciam o nível de 

envolvimento de um consumidor como o tipo de produto, as características das 

informações recebidas, as características da situação em que o consumidor está 

atuando e, por fim, a personalidade do consumidor. 

No segundo nível do processo de decisão do consumidor relatado por 

Schiffman & Kanuk (2009), a resolução limitada do problema traz outra abordagem. 

Nela, os consumidores já estabeleceram os critérios básicos para avaliar a categoria de 

produtos e as diversas marcas dentro da categoria. Entretanto, ainda não 

estabeleceram totalmente as preferências relativas a um grupo selecionado de marcas. 
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Sua busca de informações adicionais é mais semelhante a um ajuste fino, isto é, eles 

precisam obter informações adicionais de marcas para a tomada de decisão. 

No terceiro nível do processo de decisão do consumidor, para Schiffman & 

Kanuk (2009), o comportamento de resposta rotineira, retrata que os consumidores têm 

experiências em relação à categoria do produto ou um conjunto bem estabelecido de 

critérios com os quais avaliam as marcas sob consideração. Em alguns casos, 

necessitam de pequenas quantidades de informações adicionais, em outras, eles 

simplesmente examinam o que conhecem.  

Mowen, (2003) coloca as experiências em conjunto com a memória e as 

expectativas do indivíduo como processos inseridos na interpretação das informações 

para agregar significado a um estímulo. A experiência gera interpretações significativas 

ao consumidor a partir de um estímulo. Nessa fase, as pessoas buscam lembranças em 

relação ao contato com aquele produto ou serviço. 

Mowen (2003, p. 54) ainda apresenta que os processos de compras geram 

níveis de expectativas nos consumidores que afetam a maneira como eles 

compreendem e interpretam o mesmo estímulo de modo diferente. “As expectativas são 

as primeiras opiniões de uma pessoa sobre o que deveria acontecer em uma 

determinada circunstancia”. As expectativas estão inseridas em todos os estímulos de 

marketing, produto, preço, praça e promoção. 

Mowen (2003) também destaca a pesquisa de marketing como ferramenta de 

mensuração do impacto das expectativas dos consumidores em suas avaliações de 

estímulos de marketing. Tais aspectos estão relacionados à escolha do produto, 

escolha da marca, escolha do revendedor, frequência de compra e montante da 

compra. 

Quando efetivada a decisão de compra, o consumidor compreende em fazer ou 

não fazer aquela compra, que para Churchill (2000, p.150), ocorre nos preceitos de: “o 

que comprar, onde comprar, quando comprar e como pagar”. Esse é o efetivo momento 

da “ação” de compra, que pode acontecer rapidamente ou com alguma demora, 

dependendo do perfil do consumidor, do tipo do produto, do envolvimento do comprador 

ou das ações de ofertas e demandas. Nickels e Wood (1999) ainda descrevem que a 

decisão de compra pode ocorrer de forma planejada, mas também pode ocorrer dentro 
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dos pontos de vendas, tanto que Solomon (2002) reconhece que cada vez mais, muitas 

compras são influenciadas dentro da loja ou por meio de acessos em compras pela 

internet.  

Para Kotler (2000, p.204), “o consumidor cria preferências entre as marcas do 

conjunto de escolha” que comunga com Solomon (2002), quando diz que as 

preferências na decisão são consequências das análises dos atributos e a “decisão 

sobre quais atributos usar é o resultado da aprendizagem de procedimento, em que 

uma pessoa submete-se a uma série de passos cognitivos antes de fazer uma escolha”. 

Inclui-se, nesta aprendizagem, a identificação dos atributos importantes percebidos pelo 

comprador. 

De acordo com Schiffman & Kanuk (2009), muitos profissionais de marketing 

focalizam seus esforços em ações promocionais na tentativa de ensinar os 

consumidores, que suas marcas são melhores do que outras e que seus produtos e 

serviços resolverão melhor os seus problemas e atenderão as suas necessidades. Para 

Kotler (2000, p.196) “a teoria da aprendizagem ensinam aos profissionais de marketing 

que eles podem criar demandas para um produto, associando-o a fortes impulsos, 

usando sinais motivadores”.  

A internet produz uma enorme gama de benefícios aos consumidores, de modo 

que Turban (2004) apresenta o efeito da conveniência, da velocidade e do custo das 

operações via web que trouxe um novo aprendizado para a sociedade. Produtos que, 

geralmente, não são encontrados próximos aos clientes podem ser comprados de 

lugares muito distantes de sua localidade e a melhoria do padrão de vida também pode 

ser notado. 

 Engel, Blackwell e Miniard (2000) descrevem a importância da atitude dos 

indivíduos em seu comportamento e traz uma visão mais contemporânea, quando 

define a atitude relacionada às crenças e aos sentimentos dos indivíduos, que 

interferem diretamente na intenção comportamental e nos comportamentos. 

No contexto de comportamento do consumidor, alguns produtos ou serviços 

são influenciados pelas crenças em relação aos seus atributos pré-definidas por 

influência de outros ou por experiências passadas. Para outros produtos, os 
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sentimentos podem ser o principal determinante das atitudes, pois são valorizados 

pelos sentimentos que eles invocam durante o consumo. 

Kotler (2000) defende a importância dos esforços de marketing como elementos 

influenciados nos processos de comportamento do consumidor e classifica as 

ferramentas de marketing - produto, preço praça e promoção - como elementos 

poderosos nos processos de decisão de compras, visto que esse conjunto de 

elementos é suficientemente necessário para influenciar os consumidores. 

As ferramentas descritas por Kotler (2000) disponibilizam produtos físicos, 

serviços e informações que são analisadas e processadas pelos consumidores. Nesse 

contexto, Kotler & Armstrong (2007) definem o termo praça como os canais de 

distribuição, que fazem que os produtos e serviços façam a cobertura do mercado, seja 

pelo transporte, seja pela forma logística de distribuição. Também remetem os termos 

para a variedade de locais de venda e variedades de locais expostos dentro de um 

estabelecimento comercial e apontam a internet como uma poderosa ferramenta de 

para comunicação e distribuição de bens e serviços. 

A promoção é para Kotler & Arminstrong (2007) a efetiva comunicação com o 

seu potencial cliente e destaca que a promoção envolve os aspectos de propaganda, 

comunicação, venda pessoal, promoção de vendas e relações públicas. “As empresas 

estão sempre procurando maneiras de aumentar sua eficiência substituindo uma 

ferramenta promocional por outra” (KOTLER, 2000, p. 583). 

Blackwell, Miniard e Engel (2009, p.77) apontam a importância dos esforços de 

marketing para se comunicarem com seus consumidores e estabelece o 

processamento de informações, por meio de etapas, sendo exposição, atenção, 

compreensão, aceitação e retenção. 

A exposição é uma forma de comunicação persuasiva para alcançar os 

consumidores, sendo a atenção, o passo para o consumidor alocar ou não a 

informação, que é passada para ele. Se a atenção for atraída, a mensagem será em 

seguida analisada e arquivada na memória para ser aceita ou rejeitada. O objetivo das 

mensagens é modificar ou alterar as crenças e atitudes existentes. Por último, se a 

informação for aceita, esta tende a ser retida e armazenada na memória para uso 

futuro. 
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Nesse sentido, Engel, Blackwell e Miniard (2000) reforçam que a comunicação 

representa um meio significativo de persuadir os consumidores. A comunicação atua 

nos consumidores como elementos motivadores, por meio da força dos apelos de 

mensagens que são processadas pelos indivíduos. O impacto da absorção da 

mensagem vai depender em grande parte de como eles responderão a ela. Essas 

respostas, por sua vez, são moldadas por um grande número de características dos 

consumidores, tais como a motivação e o conhecimento da pessoa no momento da 

comunicação. 

Blackwell, Miniard e Engel (2009) alertam sobre as questões motivacionais dos 

consumidores e descrevem a intensidade motivacional como elementos fortemente 

presentes nos processos de compras e ainda apontam a relação da motivação com o 

grau de envolvimento do comprador. Assim, quão mais envolvida em uma situação, 

mais o individuo se encontra motivado para a compra. Ainda como elemento motivador, 

o autor descreve que nem todas as necessidades dos consumidores são acessíveis 

financeiramente e para superá-las, as empresas utilizam uma variedade de métodos 

para romper a barreira de preços. Os métodos mais comuns são cortes nos preços, 

liquidações, promoções e vendas especiais.  

No entanto, Nickels e Wood (1999) alertam que os fatores de preço e qualidade 

dos produtos devem ser avaliados nos processos de decisão de compra e afirmam que 

os preços e descontos, quando aplicados adequadamente, ajudam as empresas a 

manter os relacionamentos com seus consumidores finais e ao mesmo tempo 

contribuem para os processos de decisão de compras, pois grande parte dos 

consumidores considera o fator preço com atributos aplicáveis ao produto. Já a 

qualidade pode ser apontada pela perspectiva dos consumidores como elemento de 

pacote de valor, estabelecendo o grau em que o produto atende as necessidades, 

desejos e expectativas dos clientes. 

Para Samara (2005), pode haver uma relação ou disparidade entre preço e 

qualidade, mas isso depende do perfil dos consumidores, cujo grupo é mais sensível ao 

preço e outro grupo é mais sensível à qualidade. 
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Também presente nos processos de decisão de compra a aprendizagem, 

segundo Engel, Blackwell e Miniard (2000, p. 335), é “o processo pelo qual a 

experiência leva a mudanças no conhecimento, atitudes e/ou comportamentos”.  

Kotler (2000), Solomon (2002), Engel, Blackwell e Miniard (1995), Churchill 

(2000) e Nickels & Wood (2000) concordam que os profissionais devem estar atentos 

ao processo de aprendizagem, pois a influência e as percepções sobre o desempenho 

dos produtos, em relação às suas expectativas, podem influenciar significativamente na 

escolha da próxima compra ou na decisão de compra de outras pessoas, já que os 

processos de aprendizagem encontram-se presentes em quase todas as etapas do 

processo de decisão de compras, e o efeito torna-se mais amplo a partir das 

percepções dos consumidores a partir delas.  

 Engel, Blackwell e Miniard (2000) ainda destacam a importância do 

condicionamento operante, que é um processo mental de aprendizagem pelo uso do 

produto. Esse conceito é chamado de aprendizagem instrumental e está relacionado 

com as consequências que o consumo do produto aumenta ou não as probabilidades 

de repetir a compra. 

Blackwell, Miniard e Engel (2009) fazem uma relação entre o estado 

motivacional de uma pessoa no momento de exposição a novas informações com a 

aprendizagem, pois algumas vezes, as pessoas deliberadamente tentam aprender de 

forma que mais tarde elas possam se lembrar da informação. 

 

2.4 A internet e o comércio eletrônico 

 

Criada para interesses não sociais, mas com objetivos estratégicos e militares, a 

internet, para Albertin (2004, p.41-46), foi idealizada em 1969 como um sistema de 

comunicação de informações para o departamento de defesa americano em um 

ambiente restrito. A partir de 1980, o sistema cresceu como uma rede verdadeiramente 

distribuída e protocolos de rede foram desenvolvidos para criar um ambiente de sistema 

aberto. Logo, foi possível conectar vários usuários em diversas redes com a 

possibilidade de acesso global a computadores e base de dados, por meio de conexões 
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via telefones interconectados, mudando o conceito de tempo e espaço, tanto em termos 

sociais como empresariais. 

Em 1993, a internet foi aberta para negócios e, a partir desse período, os 

acessos que até então estavam restritos às pesquisas foram ampliados e iniciou-se a 

era do comércio eletrônico. (ALBERTIN, 2004). 

Carvalho e Neves, (2001) reforçam que os ambientes da internet, assim 

conectados, estão organizados a partir do arranjo de suas entidades: 

 Usuários: entidades que estão na ponta final da internet, com acessos por meio 

de computadores, desktops, palmtops, celulares ou qualquer outro aparelho 

ligado a um provedor de acesso; 

 Provedores de acesso: são as organizações detentoras de tecnologia de 

conexão que permitem aos usuários o acesso a internet; 

 Comunidade: são orientadas para o conteúdo, as comunidades virtuais procuram 

oferecer assuntos que são interesses de seus usuários, agrupados por 

indivíduos com sentimentos e hábitos de consumo semelhantes; 

 Websites: Trata-se de áreas ou espaços privados de lojas, fornecedores ou 

prestadores de serviço; 

 Portais: referem-se a espaços organizados por meio de grupos de busca ou 

grupos de negócios, nos quais estão reunidos empresas e assuntos relacionados 

a determinados tipos de empreendimentos ou determinada área do 

conhecimento. 

 

Com o avanço de novas possibilidades e com o crescimento de suas entidades, 

a internet invadiu praticamente todos os ambientes sociais e empresariais. Tanto que, 

Reedy (2001) define que os avanços tecnológicos estão permitindo que os profissionais 

de marketing identifiquem clientes potenciais no comércio eletrônico, um mercado 

relativamente novo. O e-commerce, assim chamado, é a realização de comunicação e 

de transações de negócios, por meio da internet, mais especificamente, a compra e a 

venda de produtos e serviços, bem como a transferência de fundos, por meio de 

comunicações digitais. 
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Como não existem limites ou parâmetros, grandes corporações e até mesmo 

pequenas empresas, estão cada vez mais aderindo a essa forma de negócios, inclusive 

com a incorporação de serviços negociados pela web. 

De acordo com Doin (2007), os negócios, principalmente no varejo, se 

diversificaram de tal maneira que passaram e vêm passando por mudanças expressivas 

de formatos. Não é mais possível citar que tal produto ou serviço pode ser encontrado 

somente neste ou naquele tipo de varejo. 

 Os canais de distribuição são variados e as empresas estão adotando sistemas 

multicanais, que são diversificações que ampliam os canais ou agrupam suas diversas 

formas, inserindo a internet como poderoso elemento na integração destes canais. 

Para Lovelock, (2011), a internet está remodelando a estratégia de distribuição 

de uma ampla gama de produtos e serviços. A necessidade do mercado em receber 

produtos baseados em informações, que atendam aos requisitos primários dos 

consumidores para diferenciar suas ofertas de seus concorrentes, está sendo 

reformulada por meio desse canal. 

Naturalmente, os usuários da internet percebem a facilidade de encontrar 

informações suficientes sobre produtos, preços características de vários fornecedores 

em um único ambiente. A agilidade e a conveniência, que a web proporciona aos 

usuários, tornaram-se fatores determinantes para uma eficaz distribuição e uma entrega 

de produtos e serviços nesta modalidade. 

Segundo Albertin (2004), o comércio eletrônico é a realização de toda a cadeia 

de valor dos processos de negócios, em um ambiente eletrônico, por meio da aplicação 

intensa das tecnologias de comunicação e de informação, atendendo aos objetivos de 

negócio. 

Para Diniz (1999), o comércio eletrônico identifica o uso intensivo de Tecnologia 

da Informação na mediação das relações entre consumidores e fornecedores. O 

comércio eletrônico, como qualquer tipo de apoio de transações comerciais por meio do 

uso de infraestrutura digital, tem a vantagem de englobar uma gama variada de 

utilizações da web para favorecer ou incentivar transações comerciais.  

Kalakota e Whinston (1997) apud Turban (2004) definem o comércio eletrônico 

a partir das perspectivas de comunicação, processo comercial, serviços on-line com 
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ênfase na distribuição de produtos, nos serviços e pagamentos, na aplicação de 

tecnologias, para automação de transações comerciais; na criação de ferramentas, 

para redução de custos e elevação da qualidade com agilidade de atendimento e na 

possibilidade de compra e venda de produtos e informações pela internet. 

Turban (2004) adiciona a perspectiva da cooperação como instrumento de 

mediação inter e intracooperativa dentro das organizações e a perspectiva comunitária, 

que é um ponto de encontro para que os membros das comunidades possam aprender 

a realizar negócios e cooperar uns com os outros. 

Albertin (2004) afirma que o comércio eletrônico apresenta características 

marcantes, que contribuem para o desenvolvimento comercial, pelas seguintes razões: 

1. conectam diretamente compradores e vendedores;  

2. apoiam troca de informações totalmente digitadas entre eles;  

3. eliminam os limites de tempo e lugar;  

4. apoiam interativamente, podendo adaptar-se dinamicamente ao 

comportamento do cliente;  

5. podem ser atualizados em tempo real. 

 

Diante das características apresentadas por Albertin (2004), o comércio 

eletrônico apresentou novas contribuições e desafios, que viabilizaram o consumo e 

afetaram diretamente nas ações comportamentais dos consumidores. 

 

2.4.1 Modelo de comportamento do consumidor no comércio eletrônico 

 

Turban (2004) apresenta o modelo de comportamento do consumidor no 

comércio eletrônico no qual recebe grande parte de contribuições das variáveis, de 

elementos e de influências descritas nos modelos de comportamento do consumidor 

tradicional descritos pelos autores Kotler (2000), Engel, Blackwell e Miniard (2000), 

Solomon (2000), Schiffman & Kanuk (2009), Samara (2005), Mowen (2003) e Blackwell, 

Miniard e Engel (2009). 

Como elemento adicional neste modelo, Turban (2004) acrescenta o canal web 

e seus agentes, conforme modelo descrito na figura 08. 
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Figura 08 - Modelo de Comportamento do Consumidor no Comércio Eletrônico (adaptado de Turban, 
2004). 
Fonte: Turban (2004, p.116). 

 

Neste modelo, a inclusão de sistemas sob-responsabilidade das empresas 

vendedoras tornou-se mais uma variável no processo de decisão de compras. Esses 

sistemas são recursos influenciadores no processo de decisão de compras, de maneira 

que Reedy (2007) e Doin (2001) descrevem como mais um canal de distribuição e de 

vendas com força suficiente de superar até mesmo o canal de vendas tradicional, caso 

o desenvolvimento tecnológico continue em plena aceleração. 

Turban (2004) destaca que os agentes inteligentes da web dão apoio ao 

comportamento do consumidor e atuam como influenciadores na decisão de compra. 

Esses agentes vão desde a identificação da necessidade até avaliação do 

produto. Os agentes, que apoiam os consumidores na identificação de suas 

necessidades, criam estímulos de marketing e também apoiam os clientes na busca e 



56 

 

na procura de produtos e serviços que os satisfaçam. Alguns desses agentes podem 

ser capazes de compartilhar grupos de pessoas com perfis de interesses semelhantes. 

Outro fator importante nessa variável são os agentes de negociação, que por 

sua vez implicam informações relevantes sobre os produtos com atributos e 

características dos produtos e, principalmente, os aspectos relacionados a preço e 

agentes de avaliação pós-compra, que normalmente funcionam como respostas 

automáticas às consultas efetuadas pelos compradores ou como pesquisas de 

avaliação de desempenho dos produtos e serviços efetuados. 

Hitt (2002, p.4) aborda o assunto de forma mais estratégicas, quando menciona 

que o comércio eletrônico está mudando as condições e que as empresas deparam 

para preconizar e continuar competitivas no mercado. “A internet cria novas 

oportunidades estratégicas”. O mercado cria novas possibilidades e as organizações 

estão cada vez mais sofisticadas no uso dessa ferramenta, além do mais, a internet 

está mudando a forma pela qual as empresas gerenciam a implementação da 

estratégia, por meio de suas operações tradicionais. 

Outro fator que corrobora é a chamada Era da Informação, que pode ser 

definida como um novo momento para humanidade, que passa a ter acesso a uma 

quantidade maior de informação, mediante recursos, que proporcionam maior agilidade 

na transmissão dos dados e informações. Diante desse cenário, existe uma 

disseminação de tecnologias, elevando as opções de escolha dos consumidores e 

tornando-os mais informados sobre as novas possibilidades de negócio. Tal fenômeno 

desagrega o tradicional vínculo de clientes nas organizações e fortalecem aquelas que 

detêm esse tipo de tecnologia. 

 

2.4.2 Estudos sobre o comportamento do consumidor on-line 

  

Existem alguns estudos sobre o comportamento de compra e processos 

decisórios de consumidores na internet. Este subcapitulo traz um resumo de alguns 

artigos, dissertações e teses já publicadas. 

Oliveira (2007) apresenta um estudo bastante complexo sobre o processo de 

decisão de compra de livros na internet e destacou a variável “preço” como estímulo de 
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marketing de maior frequência encontrada, como fator importante pelos compradores, 

durante a escolha dos livros a serem comprados e também mostra que esse é um 

diferencial realmente importante entre as lojas virtuais.  Além disso, recomendou a 

investigação das etapas do processo de decisão de compras pela internet em outras 

categorias. 

Nesse mesmo estudo, Oliveira (2007) apresentou um resumo das principais 

pesquisas sobre o comportamento do consumidor on-line e enfatizou o estudo de 

Ladeira (2000) como o pioneiro no Brasil. Ele destaca a conveniência, a economia de 

tempo, a variedade de opções, a qualidade das informações e ainda a diversão, que 

podem ser vistas na tela do computador, como pontos principais de atração dos 

consumidores para esse canal de vendas. 

O estudo de Burke (2002, p. 430-431) apud Oliveira (2007) mostra que os 

consumidores veem a tecnologia associadas às compras online como um fator 

importante, mas que deve ser otimizado de acordo com o estilo de vida de cada um, 

bem como aos processos de decisão de compra e tipo de produto a ser comprado.  

Reibstein (2002, p. 473) apud Oliveira (2007) afirma que os atributos, que 

definem a seleção de um site específico pelos consumidores, são também a finalidade 

da compra e diferem de segmento para segmento, sendo que o preço aparece como 

ponto importantíssimo de atração para compras nesse canal. 

Na tentativa de demonstrar as características que diferenciam compradores de 

não compradores online em termos de perfil, uso da internet e perfil, Morgado (2003) 

efetuou dezoito testes de hipóteses nos quais foram conduzidas para buscar as 

diferenças estatisticamente válidas entre compradores e não compradores da internet, 

concluindo que os compradores online apresentam características de impulsividade em 

suas compras e utilizam a internet para buscar ofertas e preços baixos. 

Costa (2009) trouxe uma perspectiva que contradiz, quando conclui que o 

processo de compra se assemelha à forma tradicional, haja vista que os hábitos de 

consumo e os fatores influentes na decisão de compra são comuns nas duas formas de 

aquisição, porém percebeu que os compradores virtuais planejam mais suas compras e 

são mais sensíveis a fatores relacionados ao preço, à informação, à segurança e à 

apresentação da loja virtual. No entanto, tal grupo de consumidores dispensa o contato 
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com o produto, baseando-se apenas nas informações disponíveis para tomar sua 

decisão em relação à aquisição do bem ou serviço desejado. 

 

2.4.3 Sites de compras coletivas  

 

A partir de 2010 surgiu, no Brasil, uma nova modalidade de negócios adjacente 

ao comércio eletrônico, os chamados sites de compras coletivas. Ainda com poucos 

estudos acerca desse assunto e raríssimas publicações, foram utilizadas, como fonte 

de pesquisas, a revista virtual HSM6 e a obra recém-publicada de Felipini (2011), que 

qual serviram para apresentar referências bibliográficas e empíricas sobre este assunto. 

Henrique Campagnolli, Diretor Comercial do site “O Barato da Cidade” de 

Campinas (SP) e especialista em e-commerce, declara na Revista HSM que a grande 

aposta do mundo virtual está voltada para os sites de compras coletivas. A modalidade 

oferece um novo conceito de venda pela internet com possibilidade de resgatar o 

produto ou utilizar o serviço na loja física. “Os descontos mostraram-se positivos para 

quem compra e também para quem vende. O anunciante tem a oportunidade de 

mostrar seu produto de forma massiva e consegue trazer o público para seu 

estabelecimento” declara Campagnolli e ainda afirma que “para os consumidores, 

sobram vantagens em comprar produtos e serviços com grandes descontos”. 

Cláudio Tomanini, especialista no desenvolvimento de estratégias de Vendas e 

Marketing e professor de MBA da Fundação Getúlio Vargas (FGV), utilizou um de seus 

encontros com empresários para fazer uma pesquisa com o intuito de saber a opinião 

deles, por serem anunciantes de compras coletivas. Ele chegou à conclusão de que a 

maioria dos consumidores dessa modalidade busca, principalmente, preços baixos e o 

intuito principal das empresas vendedoras é promover o estabelecimento. 

Para Felipini (2011), a definição das compras coletivas pode seguir por 

diferentes nuances, a partir de diversos pontos de vistas. 

“Para o usuário de internet, o sistema de compra coletiva é uma forma de 
adquirir produtos ou serviços com grandes descontos. Já para o comerciante, 
trata-se de uma ferramenta de marketing, uma forma eficaz de trazer 
rapidamente um grande número de compradores para seu estabelecimento”. 
(FILIPINI, 2011, p.11). 

                                                           
6
 http://www.hsm.com.br 
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Felipini (2011) demonstra que para que o sistema funcione, é necessário que os 

comerciantes, os compradores interessados nos produtos e os sites de compras 

coletivas se interajam. Os sites de compras coletivas são os intermediadores, conforme 

demonstra na figura 9: 

 

 

Figura 09: Etapas do ciclo de compras coletivas. 
Fonte: Felipini (2011, p.12). 

 

Segundo Felipini (2011), os dados apresentados pelo Instituto Ibope-Nielsen de 

maio/2011 indicaram que 17 milhões internautas visitaram pelo menos um site de 

compras coletivas. Esse dado representa 40% dos usuários ativos da internet. 

Naturalmente, o simples fato desses usuários terem visitados os sites não significa que 

eles tenham efetivado todas as etapas do ciclo de compras coletivas. A mesma 

pesquisa apontou que o público desses sites de compras coletivas é 

predominantemente masculino (53%) e a faixa de maior concentração é entre 25 e 34 

anos (38,3%). Porém, os dados do Brasil são diferentes dos dados americanos 

anunciados pelo site GroupOn7 no quadro 01: 

 

 

 

                                                           
7
 http://grouponworks.com 
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Característica Percentuais (%) 

Mulheres 77% dos clientes são mulheres. 

Jovens 68% entre 18 e 34 anos. 

Solteiros 49% são solteiros. 

Bom nível de renda 50% com renda anual acima de US$ 50 mil.  

Boa formação 50% com curso superior, 30% com curso secundário. 

 
Quadro 01: Perfil dos usuários de compras coletivas nos Estados Unidos 
Fonte: Criado a partir de Felipini (2011, p.20). 

 

Felipini (2011, p.20-70) descreve que “a compra coletiva é uma típica compra 

por impulso [..] e está associada a produtos de menor valor ou de oportunidades”. O 

modelo de compras coletivas está associado a um beneficio atrativo, sendo o desconto 

uma das principais ferramentas para o processo de decisão de compras e os 

vendedores aproveitam o consumo para gerar fluxo de loja e criarem recursos para 

fidelização de seus clientes.  

Apesar da afirmação da impulsividade das compras neste modelo, Felipini 

(2011) descreve que o comprador de sites de compras coletivas é um comprador 

crítico, no qual saberá avaliar as boas ofertas e ter discernimento entre as alternativas 

encontradas, no qual o desvincula das características de impulsividade. 

De acordo com Flávio Antonio da Costa Filho, diretor da “Buy2Joy”, desde o 

início em 2010, as compras coletivas on-line têm se mostrado um negócio em expansão 

no Brasil. Esse modelo de negócios, baseado em uma ação de marketing, explora 

preços baixos, produtos de alta qualidade e tempo finito para uma promoção. A ideia 

visa basicamente criar um ambiente propício para a compra por impulso. 

Felipini (2011) ainda descreve que os sites de compras coletivas querem 

realizar ofertas, que atraiam um grande número de interessados. Por esse motivo, 

priorizam comerciantes de produtos que comprovadamente despertam interesse do 

público. Uma amostragem realizada com ofertas de São Paulo, no período de um mês, 

indicou que 80% das compras referiam aos seguintes itens no quadro 02: 



61 

 

 

 

Itens Percentuais (%) 

Restaurantes 38% 

Serviços de beleza 22% 

Turismo 12% 

Laser 8% 

Demais produtos e serviços 20% 

 
Quadro 02: Ofertas por amostragem de itens na cidade de São Paulo 
Fonte: Criado a partir de Felipini (2011, p.40). 

 

Conforme descrito, quase totalidade dos itens requer a utilização / consumo ou 

retirada em lojas físicas. Essa característica é descrita por Felipini (2011, p.16), quando 

cita que o comprador, ao efetuar sua compra e logo depois de efetivado o pagamento, 

toma posse de seu cupom para dirigir ao local de entrega para receber ou utilizar o seu 

produto ou serviço. 

Felipini (2011) descreve a importância dos termos utilizados para esse formato 

de negócios e buscou termos em português para representar a tradução direta dos 

principais deles: 

Sistema de compras coletivas (group buying model): sistema de compras 

no qual um grupo de pessoas adquire um produto com desconto em razão da maior 

quantidade de compradores. A divulgação e a comercialização da oferta são realizadas 

pela internet. 

Segmento de compras coletivas (group buying business): novo segmento 

de negócios, no qual o empreendedor cria um site de divulgação e venda de produtos 

em oferta e atua como intermediador entre compradores e comerciantes. O modelo de 

negocio utilizado é o de corretagem. 

Site de compras coletivas (group buying website): é uma empresa que 

divulga e comercializa as ofertas dos anúncios por meio da internet, entrega cupons 

com descontos, recebe o pagamento e fica com um percentual do valor pago pelo 

comprador. 
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Comprador (consumer): internauta que adquire o produto ofertado pelo 

comerciante no site de compra coletiva. 

Comerciante (merchant): fornecedor de determinado produto ou serviço que é 

disponibilizado ao mercado com um expressivo desconto por meio de um site de 

compras coletivas. 

Cupon (cupom, voucher): documento numerado recebido pelo comprador 

contendo a descrição do produto, o desconto, o valor pago e as condições de entrega 

ou de uso. Fica à disposição do comprador no site de compras coletivas para ser 

impresso e utilizado no consumo do produto. 

Ofertas (deals): denominação de um produto que está sendo oferecido com 

desconto ao mercado. 

Produto (product): qualquer coisa que possa ser oferecida ao mercado em 

troca de pagamento. Pode ser um bem ou produto físico (bem tangível) e ou um serviço 

(intangível). 

Mesmo antes de seu surgimento, o modelo de sites de compras coletivas pela 

internet pôde ser explicado por Turban (2004) quando apresentou a perspectiva que o 

comércio eletrônico pode exibir diversos formatos, dependendo o grau de digitalização 

e classifica em três dimensões, sendo a formatação dos elementos (1) produto ou 

serviço, (2) processo e (3) agente de entrega ou intermediário, ambos físicos e digitais 

ou virtuais, conforme demonstra na figura 09. 
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Figura 10 – As Dimensões do comércio eletrônico (Choi et al., 1997, p.18 apud Turban, 2004, p.04). 

 

Tanto produtos ou serviços podem apresentar processos e agentes físicos ou 

digitais, estas alternativas geram oito cubos com três dimensões. Na forma tradicional 

de comércio, as três dimensões são físicas (cubo no canto inferior esquerdo), já no 

comércio eletrônico puro todas as dimensões são digitais (cubo no canto superior 

direito) e os demais cubos misturam dimensões digitais e físicas. 

Diante desse modelo, pode-se afirmar que a modalidade de comércio cujo 

comprador executa suas compras e pagamentos pela internet e também utilizam o seu 

uso em um estabelecimento físico pode estar enquadrado nos cubos intermediários, 

pois os mesmos adotam tanto agentes, processos e produtos e serviços pela web, mas 

com as características de utilização em um local físico. 

Tal modelo ainda traz uma ferramenta de captação de informações de seus 

consumidores, pois os usuários ao executarem suas compras necessitam cadastrar-se 
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nos portais de compra, inserindo os dados pessoais e, ao consumirem seus produtos e 

serviços, suas preferências são observadas.  Mowen (2003) relata que os profissionais 

de marketing devem estar atentos aos cadastros de clientes, pois essas informações 

podem ser utilizadas como meio de marketing direto ao cliente, direcionando de forma 

segmentada materiais e catálogos de propagandas com o objetivo de influenciar seus 

potenciais compradores pelos materiais recebidos de forma personalizada.   

Felipini (2011) declara que o comerciante, ao inserir seus produtos e serviços 

em sites de compras coletivas, está exposto a uma série de vantagens comerciais, bem 

como a diversos riscos para os negócios. Uma das principais vantagens apresentadas 

nesse sistema está relacionada a ações de marketing, que o estabelecimento promove, 

já que os esforços da campanha trazem os seguintes benefícios: 

Campanha publicitária e divulgação da marca e de seus produtos e 

serviços: durante o período em que a oferta estiver ativa, o comércio vai receber uma 

massiva divulgação na internet e a quantidade de pessoas, que irá conhecer a marca, é 

quase que imensamente proporcional aos acessos e consultas das ofertas no site. 

Consumo de produtos complementares: normalmente, os produtos ofertados 

pelos comercantes são aqueles que podem estimular o novo cliente a consumir 

produtos complementares, como, por exemplo, do restaurante que oferta o jantar, mas 

os consumidores pagam as bebidas e sobremesas consumidas à parte. 

Aquisição de novos clientes: a estratégia de atrair novos clientes por meio de 

um site de compras coletivas é extremamente eficaz. Geralmente, parte dos 

compradores nunca chegaria até a empresa sem esse tipo de divulgação, 

principalmente nas grandes cidades. 

Fluxo de caixa favorável: na maior parte dos investimentos em marketing e 

publicidade, o investimento antecede a receita, ou seja, primeiro, existe o desembolso 

de caixa e, posteriormente, o retorno do investimento por meio das receitas. No caso 

das campanhas em sites de compras coletivas, não existe desembolso inicial e o custo 

das ofertas está diluído nos descontos oferecidos. 

Cupons não utilizados: algumas compras realizadas em sites de compras 

coletivas podem ocorrer por impulso, e, normalmente, as ofertas possuem um prazo de 

validade em seus cupons. Esses fatores aliados à falta de tempo, localização, 



65 

 

esquecimento, perda de interesse, entre outros, fazem que um percentual dos cupons 

adquiridos e pagos não são consumidos gerando receitas aos comerciantes. 

 

Os riscos estão naturalmente inseridos nessa modalidade de negócios, tanto 

que Felipini (2011, p.49-54) destaca como principais: 

Risco de diluição da marca: os comerciantes devem ter muito cuidado ao 

oferecer seus produtos com preço excessivamente baixos e criar condicionantes para 

seus compradores formarem crenças a respeito de seus produtos ou serviços, 

relacionando-os a produtos de baixa qualidade e de preços baixo. É comum no 

mercado, empresas reduzirem os preços de seus produtos para elevar o faturamento e, 

ao retornar ao patamar normal de preços, perderem a credibilidade. 

 Risco de atrair o comprador errado: uma das grandes dificuldades da 

internet é classificar ou segmentar clientes, portanto quando uma oferta está disponível 

em sites de compras coletivas, não é possível identificar os detalhes do perfil desses 

clientes. Assim, os comerciantes correm o risco de atrair compradores, que não sejam 

foco de suas estratégias ou atrair clientes que, normalmente, não compraria em 

condições normais de preços. 

 Risco de não atender as expectativas dos clientes: a demanda excessiva 

pode gerar problemas na capacidade de atendimento, portanto o estabelecimento deve 

estar preparado para receber um número maior de clientes sem afetar a qualidade de 

atendimento e não frustrar as expectativas dos clientes. 

Risco de fraudes: como qualquer sistema de transações financeiras, e apesar 

de atualmente o risco seja reduzido, algumas operações realizadas em sites de 

compras coletivas estão sujeitas a fraudes cometidas por quaisquer agentes envolvidos 

na transação. 

Os sites de compras coletivas trouxeram um novo formato de negócios para o 

e-commerce e ainda despertaram novas oportunidades de compras. Felipini (2011) 

reforça que compreender essa nova modalidade de negócio pode proporcionar o 

entendimento das tendências do mercado e de novas perspectivas do comportamento 

de consumo. 
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2.4.3 Modelo de comportamento do consumidor de compras coletivas na web 

 

Diante dos expostos versados neste capítulo, tornou-se necessário buscar nas 

metodologias de pesquisa informações necessárias para o atendimento dos objetivos 

descritos nesta dissertação. 

Para tanto, o autor sugere o modelo abaixo, descrito na figura 11, como o mais 

adequado para este estudo. Este modelo é caracterizado pela adaptação de vários 

modelos indexados nesta dissertação, nos quais se destacam pela evidência de 

elementos influenciadores nos processos de decisão de compras e, no caso da figura 

abaixo, quais elementos exercem maiores influências no processo de decisão de 

compras de usuários de sites de coletivas. 

O modelo proposto pelo autor é composto a partir do modelo de Blackwell, 

Miniard e Engel (2009) que contempla os processos dos estágios de decisão de compra 

com a adaptação dos fatores influenciadores do processo de tomada de decisão, 

adaptado por Oliveira (2007) e do modelo de comportamento do consumidor no 

comércio eletrônico (adaptado de Turban, 2004). 

O modelo de Blackwell, Miniard e Engel (2009) contempla especificamente o 

processo de decisão de compras no comportamento do consumidor tradicional, Oliveira 

(2007) descreve o conjunto de variáveis e condicionantes que podem influenciar os 

processos decisórios do comportamento do consumidor e o modelo de comportamento 

do consumidor no comércio eletrônico de Turban (2004) apresenta os elementos 

influenciadores para decisão de compras no comércio eletrônico. 

A junção destes três modelos, juntamente com outros modelos descritos nesta 

dissertação, e a inclusão da modalidade de negócios compras coletivas na web, sugere 

o modelo de comportamento do consumidor de compras coletivas na web, descrito na 

figura 11.  
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Figura 11- Modelo de comportamento do consumidor de compras coletivas na web 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Neste modelo, os sites de compras coletivas, assim inseridos no comércio 

eletrônico, atuam como agentes da web influenciadores das variáveis que moldam o 

processo de decisão de compras. 

Os fatores determinantes descritos por Engel, Blackwell e Miniard (2000), (1) 

diferenças individuais, (2) influências ambientais e (3) processos psicológicos estão 

presentes neste modelo, com destaque às diferenças individuais e processos 

psicológicos. Estas categorias são compostas por variáveis, descritas como recursos do 

consumidor, atitude, motivação e valores, aprendizagem e mudança de atitude que 

recebem estímulos dos agentes da web, assim demonstrado por Turban (2004), que 

influenciam estes consumidores em seu comportamento de consumo. 
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Estímulos de marketing descritos por Kotler (2000), e também denominados 

como ferramentas de marketing ou mix de marketing participam deste modelo como 

elementos fortemente explorados pelos agendes da web como por qualquer instituição 

varejista, neste caso, os próprios sites de compras coletivas, visto que a web é um 

recurso, comumente acessados por tantos usuários. Neste caso, o foco dos sites de 

compras coletivas é a divulgação de ofertas com preços reduzidos e elevados 

descontos, que exercem influência nas ferramentas preços e promoção. O canal de 

distribuição também é uma ferramenta que exerce grande influência neste modelo, visto 

que a comercialização com o formado de pagamento eletrônico com a retirada ou uso 

de produtos e serviços no próprio estabelecimento criou uma nova forma de distribuição 

de bens e serviços. 

Outros estímulos são descritos, visto que os sites de compras coletivas tem se 

apresentado como um novo recurso tecnológico, que despertam nos consumidores 

mais uma opção de estabelecer economias financeiras em transações comerciais para 

aquisição de bens e serviços, portanto o elemento que difere este modelo dos demais 

modelos já apresentados está, especificamente, na inserção dos sites de compras 

coletivas dentro do canal comercio eletrônico, atuando como agente influenciador. 

Para tanto, este novo formato de negócios sugere a criação de novas situações 

de consumo, pois este modelo aqui sugerido pelo autor desta dissertação está 

suportada na teoria de Solomon (2000), quando descreve que o comportamento de 

compra ou de escolha do consumidor pode ser modificado a partir de novas tendências. 
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3 METODOLOGIA 

 

O presente capítulo tem por objetivo descrever a metodologia utilizada na 

pesquisa, facilitando a compreensão dos aspectos influenciadores no processo de 

decisão de compras de usuários de sites compras coletivas na web, bem como atender 

aos objetivos propostos na seção 1.2 desta dissertação. 

 

3.1 Caracterização da pesquisa 

 

A escolha da metodologia a ser aplicada se faz necessária para o bom 

desempenho de um estudo cientifico. Como o objetivo principal do trabalho é estudar os 

fatores influenciadores do processo de decisão de compras de consumidores, que 

utilizam sites de compras coletivas, optou-se pela utilização de uma pesquisa de caráter 

descritivo utilizando a metodologia da pesquisa survey.  

Quanto aos aspectos descritivos de uma pesquisa, Vergara (2005) enfatiza que 

tal pesquisa expõe características de determinada população ou de determinado 

fenômeno, sem o compromisso de explicar as manifestações que descreve, embora 

sirva de base para tal explicação. Tal pesquisa observa, registra, analisa e ordena 

dados, sem manipulá-los, isto é, sem interferência do pesquisador. Assim, para coletar 

tais dados, utilizam-se técnicas específicas, tais como: entrevista, formulário, 

questionário e observação, leitura analítica, entre outras (ALMEIDA, 1996, p. 104). 

Tais procedimentos condizem com Tanur apud Pinsonneault & Kraemer, (1993) 

no qual define a pesquisa survey como ferramenta de obtenção de dados ou 

informações sobre características, ações ou opiniões de determinado grupo de 

pessoas, indicado como representante de uma população alvo, por meio de um 

instrumento de pesquisa, normalmente um questionário. 

A pesquisa survey conduziu a produção de dados quantitativos do grupo de 

usuários de compras coletivas via internet, que foram suficientes para encontrar as 

respostas das questões de interesse deste trabalho. Para este tipo de pesquisa, 

buscou, mediante a aplicação do questionário, obter informações sobre os processos 
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decisórios destes consumidores, bem como informações sobre elementos 

influenciadores em suas decisões de consumo, atitudes e opiniões.   

O método survey, na compreensão de Malhotra (2001) fundamenta-se no 

interrogatório dos participantes, confrontados com vários questionamentos sobre seu 

comportamento, suas intenções, suas atitudes, suas motivações, suas características 

demográficas e bem como outros aspectos. 

 

3.2 Procedimentos metodológicos 

 

A pesquisa bibliográfica contribuiu para a compreensão dos conceitos gerais 

pertinentes ao assunto e serviu como fonte estrutural para coleta de dados em campo. 

Em campo, as informações foram coletadas, por meio de questionários estruturados 

enviados por e-mail com o uso de link de acesso para o Google Docs8. Com o uso da 

internet, os dados são obtidos de maneira eletrônica e, dessa forma, a tabulação dos 

resultados se torna mais rápida e com a vantagem de obter resultados com baixo custo 

envolvido, visto que tal procedimento não incorre custos de papel, impressão, envio, 

telefone ou visitas presenciais. (MCDANIEL E GATES, 2001). 

 

3.3 Universo da Pesquisa 

 

Segundo Malhotra (2001), em muitos procedimentos de pesquisa, a quantidade 

de pesquisados é calculada a partir dos princípios estatísticos, considerando o tamanho 

da amostra sobre universo demonstrado. Para dimensionar a quantidade de elementos 

a serem pesquisados, utilizou-se um grupo de amostra por acessibilidade, tendo como 

propósito a utilização de um grupo mínimo de participantes de forma que representem 

os resultados populacionais.  

 

                                                           
8
 Google Docs: O Google Docs é um pacote de produtos que permite criar diferentes tipos de documentos, trabalhar 

neles em tempo real com outras pessoas e armazená-los juntamente com outros arquivos: tudo feito on-line e 

gratuitamente.  

Fonte: http://support.google.com/docs/bin/answer.py?hl=pt-BR&answer=49008 

 

http://support.google.com/docs/bin/answer.py?hl=pt-BR&answer=49008
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Para o presente estudo, o universo da pesquisa ficou definido da seguinte 

forma: usuários de sites de compras coletivas de dois sites regionais assim 

classificados como site A e site B, sendo o primeiro atuante na cidade de Sete Lagoas 

cujo número de habitantes registrados pelo Censo do IBGE9 – Institutito Brasileiro de 

Geografia e Estatística em 2010, foi de 214.152 habitantes e o segundo site, atuante 

nas cidades de São João Del Rei, Tiradentes, Barbacena e Lavras, cujo número de 

habitantes registrados nestas cidades pelo Censo do IBGE – Institutito Brasileiro de 

Geografia e Estatística totalizam em 2010, 309.914 habitantes. 

Para efeito de pesquisa o universo total de pesquisados equivale ao total de 

usuários cadastrados nestes dois sites de compras coletivas, onde ambos somam 

6.820 usuários ativos e que já efetuaram pelo menos uma compra nessa modalidade. 

Os questionários foram enviados por e-mail com assinatura e endereço de outro 

remetente para não caracterizar que a pesquisa partiu dos próprios sites de compras 

coletivas objetos deste estudo. Dessa forma, espera-se que as respostas não tenham 

tendências de efeitos negativos ou positivos de seus usuários sobre a qualidade de 

serviços prestados por esses sites. 

 

3.4 Técnica de amostragem e amostra 

 

Segundo Richardson (1989), torna-se vantajoso quando o pesquisador conhece 

o endereço de seus pesquisados, pois assim ele consegue explorar quantidades mais 

significativas de sua amostra. Considerando que endereços físicos e endereços virtuais 

são dados obrigatórios para o cadastro de usuários de site de compras coletivas, além 

de informações pessoais e demográficas, a pesquisa está direcionada ao seu público 

alvo por meio de envio de formulário diretamente ao endereço virtual dos usuários 

cadastrados nestes sites.  Para este estudo é esperada a resposta de pelos menos 

10% das pessoas pesquisadas, no entanto, obteve-se resposta de 7,1% dos 2174 

questionários efetivamente recebidos entre os 6.241 enviados, que resultaram em uma 

amostra válida de 155 respondentes. 

 

                                                           
9
 IBGE - Institutito Brasileiro de Geografia e Estatística, disponível em www.ibge.com.br 



72 

 

3.5 Instrumentos coleta de dados 

 

O instrumento de coleta pautou-se em um questionário composto por 26 

perguntas, com predominância de respostas que especificam o nível de concordância 

com alguma afirmação por meio de escala likert, questões de múltiplas escolhas e 

escalas de importância, sendo a pesquisa Likert com cinco opções de respostas: 

Concordo Totalmente (5), Concordo Parcialmente (4), Não Concordo e nem Discordo 

(3), Discordo Parcialmente (2) e Discordo Totalmente (1). Os quesitos com opções de 

respostas de múltiplas escolhas e escalas de importância foram utilizados para 

identificar as características e perfil dos entrevistados e validar questões apontadas nos 

objetivos pré-definidos no presente estudo. 

Para que se cumprissem a pesquisa, tornou-se necessário o teste dos 

instrumentos de coleta, tanto que, para Aaker e Kumak (2010), o pré-teste tem o 

propósito de assegurar que o questionário atinja as expectativas do pesquisador em 

termos de informações, que precisam ser obtidas. Para que o pré-teste seja eficaz, 

torna-se necessário que o pesquisador esteja aberto às críticas e disposto a corrigir as 

deficiências. 

O pré-teste foi realizado na última semana de setembro de 2012 com o envio de 

20 formulários. 

 

3.6 Questionários 

 

Na formulação das questões desta pesquisa, os elementos foram concentrados 

nos principais tópicos do modelo de comportamento do consumidor de compras 

coletivas na web elaborado pelo autor, com ênfase nas variáveis e fatores que 

influenciam as decisões de compra de consumidores de compras coletivas na internet. 

O questionário encontra-se no apêndice I e está estruturado com base nos 

objetivos específicos e foram consideradas as seguintes questões: 

 

 As questões de 1 a 8 foram formuladas para caracterizar as formas de 

utilização de sites de compras coletivas pelos seus usuários. 
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 As questões 9a até 9h foram formuladas para identificar elementos e fatores 

que exercem influências no cadastramento de usuários aos sites de 

compras coletivas. 

 As questões 10a até 10h, 11i, 11j e 11k têm o objetivo de investigar o 

processo de busca de informações e comparações das opções de compra 

dos usuários de compras coletivas na web. 

 As questões 11a até 11h, 11l até 11o, 12a até 12n, 14a até 14c e 16 

caracterizam os fatores que influenciam a avaliação no processo de decisão 

de compra para os usuários de compras coletivas na web. 

 A questão 13 foi formulada para analisar influência do grupo de convivência 

de usuários de sites de compras coletivas no processo de decisão de 

compras. 

 As questões 14 f até 14h verificar as expectativas de consumidores de sites 

compras coletivas na web após a utilização e uso de produtos e serviços. 

 As questões 15a até 15f identificam os elementos mais importantes no 

processo de decisão de compras em sites de compras coletivas na web. 

 E, por fim, as questões 17 a 22 serviram para traçar perfil e características 

demográficas dos usuários de sites de compras coletivas na web. 

 

3.7 Tratamento planejado dos dados 

 

Os dados obtidos pelos formulários de pesquisa estão sistematicamente 

planejados para auxiliar na análise de dados, considerando os fatores influenciadores 

na decisão de compra dos consumidores. Os dados coletados foram processados e 

tabulados por meio do sistema SPSS10 - Statistical Package for Social Sciences for 

Windows, que permite validar os dados e criar recursos para análise deles e também 

pelo pacote Excel 2007 do pacote Office da Microsoft. 

Para Bruni (2009), o sistema SPSS permite a análise de dados estatísticos de 

forma sistemática, sendo um dos softwares mais empregados para esse tipo de análise, 

                                                           
10

  SPSS  - Statistical Package for Social Sciences for Windows – Versão 13.0 
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auxiliando na execução de testes estatísticos de maneira rápida e precisa com a 

apresentação dos resultados na forma de tabelas ou gráficos, sendo de notória 

utilidade, desde que seu usuário saiba interpretar os resultados apresentados. Para 

melhor avaliar a tabulação dos dados e encontrar resultados seguros, neste estudo 

adotou-se o critério de 7% de erro e taxa de 95% de confiança. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

O presente capítulo apresenta os resultados obtidos por meio da pesquisa de 

campo, cada tópico deste capítulo segue a ordem sequencial dos objetivos 

apresentados no capítulo 1, baseando-se, para tanto, nas estratégias metodológicas 

traçadas no capítulo 3. 

Os relatórios estatísticos de mailings dos dois sites estudados nesta dissertação 

totalizaram o envio de 6.241 e-mail’s para os usuários cadastrados com apresentação 

do convite de participação e o link de acesso ao formulário da pesquisa. 

Entre o total de convites enviados, 2174 foram efetivamente lidos e destes 185 

se interessam em responder a pesquisa, conforme demonstrado o gráfico 1, portanto o 

Google Docs registrou 185 questionários nos quais foram submetidos à verificação do 

autor. 

  

 

Gráfico 1 – Estatística de envio da pesquisa 

Fonte: Agrupamento dos relatórios estatísticos de mailing da pesquisa, 2012. 
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Após o tratamento dos dados, 30 dos 185 questionários registrados foram 

desconsiderados e 155 questionários foram utilizados para compor a amostra, 

considerada válida para o estudo. Sendo assim, o percentual de respostas válidas 

representam 7,1% sobre o número de questionários lidos e 2,5% sobre o número total 

de questionários enviados. 

 

4.1 Características de utilização dos usuários de sites de compras coletivas na 
web 

 

Neste tópico, correspondente ao primeiro objetivo específico deste estudo, 

buscou-se a identificação das características de utilização dos usuários de sites de 

compras coletivas. Dentre os questionários válidos, foi analisada a frequência de 

acesso à internet, a quantidade de sites que estes usuários são cadastrados, o tempo 

de utilização deste serviço e os valores médios comprados em sites de comércio 

eletrônico e em sites compras coletivas. 

Entre os usuários de sites de compras coletivas participantes da amostra, 95,5% 

afirmaram acessar a internet diariamente, conforme demonstrado pela tabela 1, sendo 

que destes, 74,2% acessam pelo menos 3 vezes ao dia e 21,3% acessam entre 1 e 2 

vezes ao dia. Este resultado está de acordo com as conclusões de Costa (2009), que 

identificaram que os principais compradores na web exibem frequência elevada de 

acesso diário. 

 

 

Frequência Frequência Percentual

Percentual 

Acumulado

3 vezes por dia 115 74,2 74,2

1 a 2 Vezes por dia 33 21,3 95,5

1 vez por semana 4 2,6 98,1

1 vez por mês 1 ,6 98,7

Raramente (poucas vezes durante o ano) 2 1,3 100,0

Total 155 100,0

Tabela 1 - Frequência de acesso à internet
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Quanto à quantidade de sites que estes usuários são cadastrados e sua 

frequência de compras, obteve-se os seguintes resultados: 

Por meio da tabela 2 analisou-se o número de sites que estes usuários estão 

cadastrados ou em quantos eles compram até a data da pesquisa, demonstrando que 

mais de 87,8 % dos entrevistados afirmaram que possuem cadastros em mais de um 

site de compras coletivas, e somente 12,3% tem cadastros em apenas um site. Dos 

respondentes, 25,8% estão cadastrados em 5 sites ou mais, 11,6% estão cadastrados 

em 4 sites, 25,2% estão cadastrados em 3 sites e 25,2% estão cadastrados em 2 sites. 

 

Quantidade Frequência Percentual

Percentual 

Acumulado

1 site 19 12,3 12,3

2 sites 39 25,2 37,4

3 sites 39 25,2 62,6

4 sites 18 11,6 74,2

5 sites ou mais 40 25,8 100,0

Total 155 100,0

Tabela 2 - Quantidade de sites cadastrados

 

 

Conforme a tabela 3, 57,4% dos entrevistados afirma que efetuaram sua primeira 

compra a mais de um ano e 19,4% efetuaram sua primeira compra entre seis meses e 

um ano. 

 



78 

 

Período Frequência Percentual

Percentual 

Acumulado

em menos de mês 6 3,9 3,9

entre 1 mês e 3 meses 9 5,8 9,7

entre 4 mês e 6 meses 21 13,5 23,2

entre 6 meses e 1 ano 30 19,4 42,6

a mais de 1 ano 89 57,4 100,0

Total 155 100,0

Tabela 3 - Primeira compra em sites de compras coletivas

 

 

A frequência de compras neste canal foi analisada pela tabela 4, demonstrando 

que mais de 52,% dos entrevistados afirmaram ter efetuado mais de seis compras em 

sites de compras coletivas. 

 

 

Quantidades Frequência Percentual

Percentual 

Acumulado

1 única compra 13 8,4 8,4

de 2 a 3 compras 39 25,2 33,5

de 4 a 5 compras 21 13,5 47,1

de 6 a 9 compras 46 29,7 76,8

10 ou mais compras 36 23,2 100,0

Total 155 100,0

Tabela 4 - Quantidade de compras efetuadas em sites de compras coletivas

 

Os valores de compras da internet foram analisados conforme o cruzamento das 

frequências de valores médios de compras na internet comparadas com os valores 

médios de compras em sites de compras coletivas, conforme a tabela 5. 
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Até R$50

De R$50 

a R$100

De 

R$101 a 

R$200

De 

R$201 a 

R$300

De 

R$301 a 

R$400

R$ 401 

ou mais

Até R$ 100 18 16 5 0 0 0 39

De R$ 101 a R$ 200 6 19 11 1 0 3 40

De R$ 201 a R$ 300 2 5 3 4 1 2 17

De R$ 301 a R$ 400 3 1 5 0 0 0 9

De R$ 401 a R$ 500 0 2 1 0 1 1 5

R$ 501 ou mais 4 14 8 8 4 7 45

Total 33 57 33 13 6 13 155

Valor médio 

mensal das 

compras totais na 

internet.

Valor médio mensal de compras somente em sites de 

compras coletivas

Total

Tabela 5 - Comparativo de valores totais comprados na internet com valores comprados em sites de 

compras coletivas.

  

 

A análise das linhas do eixo “qual o valor médio mensal das compras totais na 

internet” com as colunas do eixo “qual o valor médio mensal das suas compras somente 

em sites de compras coletivas”, apontam que, entre as 39 respostas totais da linha 

“valor médio mensal das compras totais na internet até R$ 100,00”, 34 respostas 

confirmam que estas compram acontecem em sites de compras coletivas, e ao ampliar 

a análise para o somatório das linhas “valor médio mensal das compras totais na 

internet até R$ 100,00” mais a linha “valor médio mensal das compras totais na internet 

de R$ 100,00 até R$ 200,00”, os 79 respondentes que afirmaram comprar nestas 

faixas, 75 respostas confirmaram que compram em sites de compras coletivas. 

Esta tabela demonstra que este grupo de pesquisados concentra-se em média 

92,7% de compras totais na internet em compras nos sites de compras coletivas. 

 

4.2 Elementos e fatores que exercem influências no cadastramento de usuários 
nos sites de compras coletivas na web 

 

Este tópico tem o objetivo de identificar elementos e fatores que exercem 

influências no cadastramento de usuários aos sites de compras coletivas que também 

contribuem para o reconhecimento da necessidade de consumo dentro do processo de 

compras. 
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A tabela 6 apresenta as cores acinzentadas para agrupar as respostas “discordo 

e discordo totalmente” ou “concordo e concordo totalmente”. 

Conforme esta tabela, 57,4% dos pesquisados responderam que discordam ou 

discordam totalmente que o seu cadastro em sites de compras coletivas foi motivado ou 

influenciado por familiares e 52,3% responderam que discordam ou discordam 

totalmente que o seu cadastro foi motivado ou influenciado pelo e-mail que recebeu de 

alguém conhecido. No entanto, 69% concordam ou concordam totalmente que o seu 

cadastro foi motivado ou influenciado por amigos, 42,6% concordam ou concordam 

totalmente que o seu cadastro foi motivado ou influenciado por colegas de escola ou 

trabalho. Este resultado está de acordo com as conclusões de Engel, Blackwell e 

Miniard (2000) e Blackwell, Miniard e Engel (2009) que identificaram que o 

comportamento do consumidor é influenciado por aspectos ambientais, nos quais os 

grupos de referência, compostos por pessoa ou grupos de pessoas podem influenciar 

ou não podem influenciar o comportamento de compras do indivíduo. 

Ao analisar alguns dos esforços de marketing utilizados pelos sites de compras 

coletivas, 57,5% dos pesquisados responderam que concordam ou concordam 

totalmente que o seu cadastro foi motivado ou influenciado por e-mail que recebeu do 

próprio site de compras coletivas e 52,9% responderam que concordam ou concordam 

totalmente que o seu cadastro foi motivado ou influenciado pelo bônus oferecido pelo 

próprio site. 

Os anúncios ou ofertas postados em redes sociais tiveram 58,1% das respostas 

dos quais afirmaram que concordam ou concordam totalmente que foram influenciados 

por este canal de interatividade social. Este resultado está de acordo com Kotler (2000) 

que apresenta a estratégia de expansão de mercado por meio da comunicação de 

ofertas para atração de novos compradores que não conheciam o produto ou a 

organização ofertante. 

No entanto, 45,8% dos entrevistados discordam ou discordam totalmente que 

seu cadastro em sites de compras coletivas fora feito sem a motivação ou influência de 

qualquer pessoa.  
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Discordo 

Totalmente
Discordo

Nem 

Concordo / 

Nem 

Discordo

Concordo
Concordo 

Totalmente
Total

9.a-Por Familiares. 45,2% 12,3% 12,9% 23,9% 5,8% 100,0%

9.b-Por Amigos. 16,8% 5,8% 8,4% 44,5% 24,5% 100,0%

9.c-Por Colegas de escola ou do 

trabalho.
24,5% 12,9% 20,0% 26,5% 16,1% 100,0%

9.d-Pelo e-mail que recebi do próprio 

site.
19,4% 10,3% 12,9% 39,4% 18,1% 100,0%

9.e-Pelo e-mail que recebi de alguém 

conhecido.
36,8% 15,5% 19,4% 21,3% 7,1% 100,0%

9.f-Pelo bônus oferecido pelo próprio 

site.
20,0% 18,1% 9,0% 32,3% 20,6% 100,0%

9.g-Pelo anúncio ou oferta postado 

em redes sociais.
16,1% 11,6% 14,2% 34,2% 23,9% 100,0%

9.h-Sem a motivação de qualquer 

pessoa.
31,6% 14,2% 20,6% 14,8% 18,7% 100,0%

Tabela 6 – Fatores que influenciam o cadastro em sites de compras coletivas

 

 

4.3 O processo de busca de informações e avaliações das opções de compra 
dos usuários de compras coletivas na web. 

 

O terceiro objetivo desta dissertação visa demonstrar o processo de busca de 

informações e avaliações das opções de compra dos usuários de compras coletivas na 

web. 

Conforme a tabela 7, 95,5% dos pesquisados concordam (31%) ou concordam 

totalmente (64,5%) que buscam informações sobre a qualidade dos produtos ou 

serviços oferecidos, antes de comprar em sites de compras coletivas. O resultado 

apresentado na tabela acima está de acordo com Engel, Blackwell e Miniard (2000) 

(2000) ao descrever que a qualidade e características dos produtos podem afetar a 

busca do consumidor e descreve que o grau de diferenciação entre os produtos 

ofertados é um fator importante na decisão de compra. 
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Frequência Percentual

Percentual 

Acumulado

Discordo Totalmente 0 0,0 0,0

Discordo 1 0,6 0,6

Nem Concordo / Nem Discordo 6 3,9 4,5

Concordo 48 31,0 35,5

Concordo Totalmente 100 64,5 100,0

Total 155 100,0

Tabela 7 – Busca de informações sobre a qualidade dos produtos ou serviços 

oferecidos

 

 

Quanto à variável preço, descrita por Kotler (2000), as tabelas 8 a 11 analisam a 

o processo de busca de informações e avaliação das alternativas de preços em outros 

sites do mesmo segmento e em outros canais de vendas do mercado. 

Na tabela 8, descrita abaixo, 79,4% dos respondentes concordam (31%) ou 

concordam totalmente (48,4%) que antes de efetuarem suas compras em sites de 

compras coletivas, comparam os preços dos produtos ou serviços em outros sites de 

compras coletivas.  

 

Frequência Percentual

Percentual 

Acumulado

Discordo Totalmente 9 5,8 5,8

Discordo 8 5,2 11,0

Nem Concordo / Nem Discordo 15 9,7 20,6

Concordo 48 31,0 51,6

Concordo Totalmente 75 48,4 100,0

Total 155 100,0

Tabela 8 - Busca de informações sobre preços em outros sites de compras 

coletivas.
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A tabela 9 demonstra que 85,8% dos entrevistados concordam (40%) ou 

concordam totalmente (45,8%) que buscam informações de preços dos produtos ou 

serviços em lojas físicas, antes de comprar em sites de compras coletivas. 

 

Frequência Percentual

Percentual 

Acumulado

Discordo Totalmente 5 3,2 3,2

Discordo 2 1,3 4,5

Nem Concordo / Nem Discordo 15 9,7 14,2

Concordo 62 40,0 54,2

Concordo Totalmente 71 45,8 100,0

Total 155 100,0

Tabela 9 - Busca de informações sobre preços em lojas físicas

 

 

Similarmente, a tabela 10 também apresentou que 85,8% da amostra 

responderam que concordam (36,1%) ou concordam totalmente (49,7%) que buscam 

informações de preços dos produtos ou serviços em sites de comércio eletrônico antes 

de efetuarem suas compras em sites de compras coletivas. 

 

Frequência Percentual

Percentual 

Acumulado

Discordo Totalmente 5 3,2 3,2

Discordo 6 3,9 7,1

Nem Concordo / Nem Discordo 11 7,1 14,2

Concordo 56 36,1 50,3

Concordo Totalmente 77 49,7 100,0

Total 155 100,0

Tabela 10 -  Busca de informações sobre preços em sites de comércio 

eletrônico

 

 

O processo de busca de informações e de comparações de preços é confirmado 

na tabela 11, quando 95,5% dos respondentes concordam (32,9%) ou concordam 
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totalmente (62,6%) que comparam se os preços de produtos ou serviços oferecidos em 

sites de compras coletivas estão realmente abaixo dos preços de mercado. 

 

Frequência Percentual

Percentual 

Acumulado

Discordo Totalmente 1 0,6 0,6

Discordo 0 0,0 0,0

Nem Concordo / Nem Discordo 6 3,9 4,5

Concordo 51 32,9 37,4

Concordo Totalmente 97 62,6 100,0

Total 155 100,0

Tabela 11 -  Busca de informações sobre preços no mercado

 

 

No entanto as tabelas descritas de 8 a 11 estão correspondentes às teorias de 

Kotler (2000) que afirmam que os consumidores buscam informações e processam os 

dados a fim de formar julgamento de valores em suas decisões de compra, 

descrevendo a variável preço como atributo participante no processo de avaliação das 

alternativas. O processo de busca e de avaliação destas tabelas também está de 

acordo com Turbam (2004) que descreve a internet como instrumento de busca e 

comparações de informações entre seus usuários. 

Além das comparações de preços, analisou-se também se este grupo de 

usuários realiza pesquisa de produtos ou serviços similares em outros sites de compras 

coletivas, a tabela12, descrita abaixo, demonstra que 74,8% dos usuários pesquisados 

na amostra, concordam (33,5%) ou concordam totalmente (41,3%) que pesquisam 

produtos ou serviços similares em outros sites de compras coletivas. 
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Frequência Percentual

Percentual 

Acumulado

Discordo Totalmente 9 5,8 5,8

Discordo 6 3,9 9,7

Nem Concordo / Nem Discordo 24 15,5 25,2

Concordo 52 33,5 58,7

Concordo Totalmente 64 41,3 100,0

Total 155 100,0

Tabela 12 - Comparação de produtos e serviços entre sites de compras 

coletivas

 

 

A pesquisa também foi aplicada para analisar se este grupo de usuários utilizam 

os sites de compras coletivas como instrumentos de comparações de preços, para 

compras efetuadas em lojas de comércio eletrônico e em lojas físicas e os resultados 

foram apresentados pelas tabelas 13 e 14.  

A tabela 13 demonstra que antes de comprar em lojas de comércio eletrônico, 

61,3% dos pesquisados afirmaram que concordam (28,4%) ou concordam totalmente 

(32,9%) efetuarem pesquisa em sites de compras coletivas. 

 

Frequência Percentual

Percentual 

Acumulado

Discordo Totalmente 14 9,0 9,0

Discordo 13 8,4 17,4

Nem Concordo / Nem Discordo 33 21,3 38,7

Concordo 44 28,4 67,1

Concordo Totalmente 51 32,9 100,0

Total 155 100,0

Tabela 13 - Pesquisa em sites de compras coletivas, antes de comprar em lojas 

de comércio eletrônico 
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E a tabela 14 demonstra que 67,1% dos pesquisados afirmaram que concordam 

(29%) ou concordam totalmente (38,1%) pesquisar em sites de compras coletivas antes 

de comprar em lojas físicas. 

 

Frequência Percentual

Percentual 

Acumulado

Discordo Totalmente 16 10,3 10,3

Discordo 14 9,0 19,4

Nem Concordo / Nem Discordo 21 13,5 32,9

Concordo 45 29,0 61,9

Concordo Totalmente 59 38,1 100,0

Total 155 100,0

Tabela 14 - Pesquisa em sites de compras coletivas, antes de comprar em lojas 

físicas

 

 

Blackwell, Miniard e Engel (2009) e Engel, Blackwell e Miniard (2000) apontam 

que a busca de informações pode ocorrer por meio de consultas às lembranças de 

experiências já vivenciadas pelos indivíduos ou, até mesmo, pelas experiências 

relatadas por pessoas de seu grupo de convivência, para tanto, a pesquisa analisou 

este processo por meio das tabelas 15 e 16. 

De acordo com a tabela 15, descrita baixo, 52,9% dos respondentes concordam 

(32,9%) ou concordam totalmente (20%) que preferem comprar em sites de compras 

coletivas produtos ou serviços que já foram consumidos ou experimentados por eles. 
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Frequência Percentual

Percentual 

Acumulado

Discordo Totalmente 14 9,0 9,0

Discordo 14 9,0 18,1

Nem Concordo / Nem Discordo 45 29,0 47,1

Concordo 51 32,9 80,0

Concordo Totalmente 31 20,0 100,0

Total 155 100,0

Tabela 15 - Compra de produtos já consumidos ou experimentados pelo próprio 

usuário

 

 

Nesta mesma linha, 60,6% concordam (41,9%) ou concordam totalmente 

(18,7%) que preferem comprar em sites de compras coletivas produtos ou serviços que 

foram consumidos ou experimentados por outras pessoas de seu grupo de convivência 

conforme demonstrado na tabela acima. Estes resultados estão de acordo com Nickels 

e Wood (1999), Kotler (2000) e Churchill (2000). 

 

Frequência Percentual

Percentual 

Acumulado

Discordo Totalmente 14 9,0 9,0

Discordo 13 8,4 17,4

Nem Concordo / Nem Discordo 34 21,9 39,4

Concordo 65 41,9 81,3

Concordo Totalmente 29 18,7 100,0

Total 155 100,0

Tabela 16 - Compra de produtos já consumidos ou experimentados por pessoas 

do grupo de convivência

 

 

A tabela 17 aborda a opção de compra dos usuários por produtos nunca 

consumidos ou experimentados, utilizando os sites de compras coletivas como canal de 

compra e aquisição. Do total de respondentes, 37,4% concordaram que preferem 

comprar em sites de compras coletivas produtos ou serviços nunca experimentados.·. 
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Frequência Percentual

Percentual 

Acumulado

Discordo Totalmente 21 13,5 13,5

Discordo 23 14,8 28,4

Nem Concordo / Nem Discordo 38 24,5 52,9

Concordo 58 37,4 90,3

Concordo Totalmente 15 9,7 100,0

Total 155 100,0

Tabela 17 - Busca de informações por meio da experimentação de produtos

 

 

Este resultado se aproxima do processo de aprendizagem e envolvimento do 

consumidor descrito por Schiffman e Kanuk (2000), Churchill, (2000), Kotler (2000), 

Blackwell, Miniard e Engel (2009) e Engel, Blackwell e Miniard (2000) no qual abordam 

a teoria da aprendizagem de consumo por meio da experimentação.  

 

4.4. Fatores que influenciam a avaliação e decisão de compra para os usuários de 
compras coletivas na web. 

 

Este tópico caracteriza os fatores que influenciam a avaliação no processo de 

decisão de compra dos usuários de compras coletivas na web, apresentado no quarto 

objetivo específico desta dissertação. 

De acordo com as tabelas 18 e 19, as questões 11a a 11h e 12f a 12h do 

apêndice 1 foram agrupadas, respectivamente, para facilitar as análises dos fatores que 

motivaram ou influenciaram a decisão de compras em sites de compras coletivas. 

Na tabela 18, os amigos dos usuários de compras coletivas na web formam 

grupo de pessoas que exerce maior influência em suas compras. No entanto, ao 

abordar as variáveis de marketing, nota-se que os elementos que influenciam são os e-

mails enviados pelos próprios sites de compras coletivas e os descontos e bônus 

oferecidos. Por meio da análise de comparação entre a tabela 18 (fatores que 

influenciam a decisão de compra) descria acima e a tabela 06 (fatores que influenciam 
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o cadastro em sites de compras coletivas) descrita no tópico 4.2, percebe-se que os 

mesmos fatores que influenciam os usuários no cadastramento e sites de compras 

coletivas, também influenciam na sua decisão de compra. 

 

Valid
Discordo 

Totalmente
Discordo

Nem 

Concordo / 

Nem 

Discordo

Concordo
Concordo 

Totalmente
Total

11.a-Familiares. 36,8% 13,5% 19,4% 25,8% 4,5% 100,0%

11.b-Amigos. 16,8% 8,4% 19,4% 33,5% 21,9% 100,0%

11.c-Colegas de escola ou do 

trabalho.
24,5% 12,9% 25,2% 25,2% 12,3% 100,0%

11.d-E-mail que recebi do próprio 

site.
16,1% 7,1% 18,1% 34,8% 23,9% 100,0%

11.e-Desconto oferecido pelo próprio 

site.
7,1% 5,2% 10,3% 41,3% 36,1% 100,0%

11.f-Bônus oferecido pelo próprio 

site.
13,5% 3,9% 19,4% 38,7% 24,5% 100,0%

11.g-E-mail(s) que recebi de um 

conhecido.
31,0% 16,8% 18,1% 25,2% 9,0% 100,0%

11.h-Sem a motivação de qualquer 

pessoa.
25,2% 10,3% 31,6% 21,3% 11,6% 100,0%

Tabela 18 – Fatores que influenciam a decisão de compra

 

 

A influência de amigos no processo de decisão de compras é comprovada pela 

análise da tabela 19, de forma que 41,3% concordaram (30,3%) ou concordaram 

totalmente (11,0%) que compram em sites de compras coletivas produtos e serviços 

que seus amigos compraram e também confirma a baixa influência de familiares na 

decisão de compras destes usuários. 

 



90 

 

Valid
Discordo 

Totalmente
Discordo

Nem 

Concordo / 

Nem 

Discordo

Concordo
Concordo 

Totalmente
Total

12f-Compro em sites de compras 

coletivas produtos ou serviços que 

meus familiares compraram.

25,8% 16,8% 31,0% 18,7% 7,7% 100,0%

12g-Compro em sites de compras 

coletivas produtos ou serviços que 

meus amigos compraram.

18,7% 11,0% 29,0% 30,3% 11,0% 100,0%

12h-Compro em sites de compras 

coletivas produtos ou serviços que 

meus colegas de trabalho ou escola 

compraram.

21,3% 16,8% 30,3% 21,9% 9,7% 100,0%

Tabela 19 – Influências de grupos de referência

 

 

Este resultado também está de acordo com as conclusões de Engel, Blackwell e 

Miniard (2000) e Blackwell, Miniard e Engel (2009) que identificaram que o 

comportamento do consumidor é influenciado por grupos de referência, nos quais são 

compostos por pessoa ou grupos de pessoas que influenciam o comportamento do 

indivíduo. 

O bloco de tabelas 20 a 25, abaixo, trata da decisão dos usuários de sites de 

compras coletivas em relação aos fatores preço, descontos e ofertas. 

A tabela 20 demonstra que 76,2% dos pesquisados concordam (39,4%) ou 

concordam totalmente (36,8%) que acreditam fazer um excelente negócio ao comprar 

em sites de compras coletivas. 

 

Frequência Percentual

Percentual 

Acumulado

Discordo Totalmente 5 3,2 3,2

Discordo 3 1,9 5,2

Nem Concordo / Nem Discordo 29 18,7 23,9

Concordo 61 39,4 63,2

Concordo Totalmente 57 36,8 100,0

Total 155 100,0

Tabela 20 - Fatores que influenciam a compra: acreditar que está fazendo um 

excelente negócio
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Pela tabela 21, 89,7% dos pesquisados concordam (39,4%) ou concordam 

totalmente (50,3%) que compram em sites de compras coletivas para economizar 

dinheiro. 

 

Frequência Percentual

Percentual 

Acumulado

Discordo Totalmente 3 1,9 1,9

Discordo 0 0,0 0,0

Nem Concordo / Nem Discordo 13 8,4 10,3

Concordo 61 39,4 49,7

Concordo Totalmente 78 50,3 100,0

Total 155 100,0

Tabela 21 - Fatores que influenciam a compra: economia de dinheiro

 

 

Na tabela 22, 87,8% dos pesquisados concordam (45,2%) ou concordam 

totalmente (42,6%) que escolhem suas compras em sites de compras coletivas porque 

os preços são mais baixos. 

 

Frequência Percentual

Percentual 

Acumulado

Discordo Totalmente 1 0,6 0,6

Discordo 2 1,3 1,9

Nem Concordo / Nem Discordo 16 10,3 12,3

Concordo 70 45,2 57,4

Concordo Totalmente 66 42,6 100,0

Total 155 100,0

Tabela 22 - Fatores que influenciam as escolha da compra: preço mais baixo

 

 

Conforme a tabela 23, 88,4% dos pesquisados concordam (43,9%) ou 

concordam totalmente (44,5%) que escolhem suas compras em sites de compras 

coletivas porque os descontos são maiores. Nota-se que nesta questão não houve 

resposta para a opção discordo totalmente. 
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Frequência Percentual

Percentual 

Acumulado

Discordo Totalmente 0 0,0 0,0

Discordo 1 0,6 0,6

Nem Concordo / Nem Discordo 17 11,0 11,6

Concordo 68 43,9 55,5

Concordo Totalmente 69 44,5 100,0

Total 155 100,0

Tabela 23 - Fatores que influenciam a escolha da compra: elevados descontos

 

 

A tabela 24 aponta outro fator no processo de decisão de compras destes 

usuários, ao descreverem que 67,7% concordam (40,6%) ou concordam totalmente 

(27,1%) que adquirem produtos ou serviços em sites de compras coletivas, porque não 

poderiam comprá-los ao preço em condições normais de mercado. 

 

Frequência Percentual

Percentual 

Acumulado

Discordo Totalmente 4 2,6 2,6

Discordo 14 9,0 11,6

Nem Concordo / Nem Discordo 32 20,6 32,3

Concordo 63 40,6 72,9

Concordo Totalmente 42 27,1 100,0

Total 155 100,0

Tabela 24 - Fatores que influenciam a escolha da compra: aquisição de produtos 

ou serviços que não poderia comprar com preços em condições normais

 

 

O grupo de pesquisados demonstra pela tabela 25, que 80,7% concordam 

(49,7%) ou concordam totalmente (31,0%) que compram em sites de compras coletivas 

porque gostam de aproveitar as oportunidades. 
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Frequência Percentual

Percentual 

Acumulado

Discordo Totalmente 7 4,5 4,5

Discordo 6 3,9 8,4

Nem Concordo / Nem Discordo 17 11,0 19,4

Concordo 77 49,7 69,0

Concordo Totalmente 48 31,0 100,0

Total 155 100,0

Tabela 25 - Fatores que influenciam a escolha da compra: oportunidades

 

 

Os resultados descritos nas tabelas 20 a 25 estão de acordo com as 

apresentações de Felipini (2011), ao descrever que o modelo de compras coletivas na 

web esta associado a um produto atrativo com descontos expressivos, propiciando 

excelentes oportunidades de negócios ao mercado, e o resultado também corresponde 

com a alusão de Kotler (2000) que descreve a variável preço como atributo que 

representa benefício superior no processo de decisão de compra. 

Porém, quando analisado os aspectos de entretenimento relacionados às 

compras, demonstrado na tabela 26, somente 20,6% concordam (13,5%) ou concordam 

totalmente (7,1%) que comprar em sites de compras é divertido, em contra partida, mais 

de 51% discordam (18,7%) ou discordam totalmente (32,9%) desta opção e 27,7% nem 

concordam e nem discordam. 

  

Frequência Percentual

Percentual 

Acumulado

Discordo Totalmente 51 32,9 32,9

Discordo 29 18,7 51,6

Nem Concordo / Nem Discordo 43 27,7 79,4

Concordo 21 13,5 92,9

Concordo Totalmente 11 7,1 100,0

Total 155 100,0

Tabela 26 - Fatores que influenciam a compra: comprar por entretenimento
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Quando perguntado sobre o prazo da oferta, conforme a tabela 27, 52,3% dos 

pesquisados discordam (16,8%) ou discordam totalmente (35,5%) que compram 

produtos ou serviços em sites de compras coletivas quando a oferta está se esgotando.  

 

Frequência Percentual

Percentual 

Acumulado

Discordo Totalmente 55 35,5 35,5

Discordo 26 16,8 52,3

Nem Concordo / Nem Discordo 48 31,0 83,2

Concordo 18 11,6 94,8

Concordo Totalmente 8 5,2 100,0

Total 155 100,0

Tabela 27 - Fatores que influenciam a compra: término do tempo da oferta

 

 

Apesar do grupo de pesquisados apresentarem características marcantes de 

julgarem preços baixos e descontos como fatores determinantes no processo de 

decisão de compras, a amostra demonstrou um percentual relativamente baixo de 

compradores compulsivos, conforme demonstra a tabela 28.  

Somente 16,2% dos pesquisados afirmaram que concordam (9,7%) ou 

concordam totalmente (6,5%) comprarem impulsivamente em sites de compras 

coletivas e 63,2% discordam (21,9%) ou discordam totalmente (41,3%). O baixo 

percentual apresentado de pessoas que compram impulsivamente está divergente da 

afirmação de Felipini (2011), no qual descreve a compra coletiva na web como uma 

típica compra por impulso. 
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Frequência Percentual

Percentual 

Acumulado

Discordo Totalmente 64 41,3 41,3

Discordo 34 21,9 63,2

Nem Concordo / Nem Discordo 32 20,6 83,9

Concordo 15 9,7 93,5

Concordo Totalmente 10 6,5 100,0

Total 155 100,0

Tabela 28 - Fatores que influenciam a escolha da compra: impulsividade nas 

compras

 

 

A tabela 29 demonstra que 46,4% concordam (31,6%) ou concordam totalmente 

(14,8%) que o fato de conhecerem o estabelecimento ofertante influencia na decisão de 

compra, os demais resultados foram 33,5% nem concordam e nem discordam e 20% 

discordam (11,6%) ou discordam totalmente (8,4%). 

 

Frequência Percentual

Percentual 

Acumulado

Discordo Totalmente 13 8,4 8,4

Discordo 18 11,6 20,0

Nem Concordo / Nem Discordo 52 33,5 53,5

Concordo 49 31,6 85,2

Concordo Totalmente 23 14,8 100,0

Total 155 100,0

Tabela 29 - Fatores que influenciam a escolha da compra: conhecimento do 

estabelecimento ofertante

 

 

Quanto à oferta anunciada, conforme demonstrada na tabela 30, 72,3% 

concordam (47,1%) ou concordam totalmente (25,2%) que decidem a compra de 

acordo com a oferta anunciada. Este resultado está de acordo com Felipini (2011) que 

descreve que as ofertas anunciadas em sites de compras influenciam significativamente 

a decisão do consumidor.  
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Frequência Percentual

Percentual 

Acumulado

Discordo Totalmente 3 1,9 1,9

Discordo 9 5,8 7,7

Nem Concordo / Nem Discordo 31 20,0 27,7

Concordo 73 47,1 74,8

Concordo Totalmente 39 25,2 100,0

Total 155 100,0

Tabela 30 - Fatores que influenciam a escolha da compra: tipo de oferta 

anunciada

 

 

O bloco de tabelas ao final deste tópico trata dos aspectos estruturais e de 

apresentação dos sites de compras coletivas, mas também medem a conveniência 

deste modelo de negócio para a decisão de compra. 

A tabela 31 demonstra que 68,3% dos entrevistados da amostra concordam 

(40,6%) ou concordam totalmente (27,7%) que é conveniente comprar em sites de 

compras coletivas e retirar o produto ou usar o serviço em loja física. Esta característica 

do usuário de compras coletivas na web demonstra-se divergente das características de 

compradores de livros na internet apresentado por Oliveira (2007), visto estes valorizam 

a conveniência de receber seus livros em casa. 

 

Frequência Percentual

Percentual 

Acumulado

Discordo Totalmente 9 5,8 5,8

Discordo 9 5,8 11,6

Nem Concordo / Nem Discordo 31 20,0 31,6

Concordo 63 40,6 72,3

Concordo Totalmente 43 27,7 100,0

Total 155 100,0

Tabela 31 - Conveniência de retirada de produtos e uso dos serviços em loja 

física
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De acordo com a tabela 32, 77,4% responderam que concordam (43,2%) ou 

concordam totalmente (34,2%) que apresentação visual dos sites de compras coletivas 

exerce diferença na hora de escolher em qual site comprar. 

 

Frequência Percentual

Percentual 

Acumulado

Discordo Totalmente 1 0,6 0,6

Discordo 8 5,2 5,8

Nem Concordo / Nem Discordo 26 16,8 22,6

Concordo 67 43,2 65,8

Concordo Totalmente 53 34,2 100,0

Total 155 100,0

Tabela 32 - Apresentação visual do site

 

 

Conforme tabela 33, 85,8% dos respondentes confirmaram que concordam 

(32,9%) ou concordam totalmente (52,9%) que a inserção de imagens de produtos faz a 

diferença na hora de escolher qual produto comprar. É importante ressaltar a opção 

discordo totalmente não fora pontuada nesta questão e somente 1,3% responderam 

que discordam que a inserção de imagens de produtos faz a diferença na hora de 

escolher qual produto comprar. 

 

Frequência Percentual

Percentual 

Acumulado

Discordo Totalmente 0 0,0 0,0

Discordo 2 1,3 1,3

Nem Concordo / Nem Discordo 20 12,9 14,2

Concordo 51 32,9 47,1

Concordo Totalmente 82 52,9 100,0

Total 155 100,0

Tabela 33 - Inserção de imagens nas ofertas
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O resultado das tabelas 32 e 33 estão de acordo com Turban (2004) e Albertin 

(2004) que relatam da importância dos comerciantes formularem sites com 

apresentações atraentes e agradáveis. 

 

 

4.5 Analisar influência do grupo de convivência de usuários de sites de 
compras coletivas no processo de decisão de compras 

 

A influência do grupo de convivência de usuários de sites de compras coletivas 

no processo de decisão de compras também foi mensurada, considerando as 

categorias de produtos e serviços. 

De acordo com a tabela 34, nota-se que os amigos são os principais agentes 

influenciadores na maioria das categorias pesquisadas, com ênfase às categorias 

relacionadas ao entretenimento (cinema, shows e eventos, turismo e lazer). Outra 

observação de destaque aponta que 39,4%, 29,0% e 34,2% afirmaram que não 

consultam ninguém para a tomada de decisão nas categorias alimentação, informática 

e outros produtos não listados, respectivamente. 

 

Alimentação Cinema
Shows / 

Eventos
Turismo Lazer Informática

Outros 

produtos não 

listados

Total

Familiares 21,9% 6,5% 5,2% 20,0% 16,1% 8,4% 15,5% 13,4%

Amigos 28,4% 40,0% 47,1% 36,8% 42,6% 28,4% 25,2% 35,5%

Colegas de Trabalho ou 

escola
1,9% 6,5% 5,2% 5,8% 10,3% 15,5% 5,8% 7,3%

Depoimentos de outas 

pessoas na web
8,4% 9,0% 11,0% 16,8% 11,0% 18,7% 19,4% 13,5%

Não consulto ninguém 39,4% 38,1% 31,6% 20,6% 20,0% 29,0% 34,2% 30,4%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 Tabela 34 – Decisão de compra: Agentes influenciadores x categoria de produtos e serviços

 

 

Os resultados descritos acima estão de acordo com as conclusões de Engel, 

Blackwell e Miniard (2000), Kotler (2000) e Blackwell, Miniard e Engel (2009) que 

descrevem que pares e participantes do grupo de convivência atuam como elementos 
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influenciadores para a tomada de decisão dos consumidores, de forma que cada grupo 

exerce suas influências de acordo com as características individuais de cada 

comprador, ou de acordo com tipo de envolvimento com a compra ou até mesmo de 

acordo com a categoria de cada produto.  

 

 4.6 Expectativas de consumidores de sites compras coletivas na web após a 
utilização e uso de produtos e serviços. 

 

Este tópico analisa a confirmação relativa às expectativas dos usuários de sites 

de compras coletivas após suas compras ou após o consumo de produtos e serviços. 

De acordo com a tabela 35, descrita abaixo, 69,7% concordam (50,3%) ou 

concordam totalmente (19,4%) que as suas expectativas foram atendidas após o uso 

ou consumo de produtos e serviços adquiridos em sites de compras coletivas. Esta 

questão não recebeu nenhuma reposta na opção discordo totalmente e somente 3,9% 

discordaram. 

 

Frequência Percentual

Percentual 

Acumulado

Discordo Totalmente 0 0,0 0,0

Discordo 6 3,9 3,9

Nem Concordo / Nem Discordo 41 26,5 30,3

Concordo 78 50,3 80,6

Concordo Totalmente 30 19,4 100,0

Total 155 100,0

Tabela 35 - Expectativa após uso ou consumo de produtos e serviços

 

 

A tabela 36 demonstra que 84,5% concordam (60,6%) ou concordam totalmente 

(23,9%) que suas expectativas foram atendidas após o uso ou consumo de produtos e 

serviços comprados em sites de compras coletivas. Esta questão também não recebeu 

nenhuma reposta na opção discordo totalmente e também somente 3,9% discordaram. 
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Frequência Percentual

Percentual 

Acumulado

Discordo Totalmente 0 0,0 0,0

Discordo 6 3,9 3,9

Nem Concordo / Nem Discordo 18 11,6 15,5

Concordo 94 60,6 76,1

Concordo Totalmente 37 23,9 100,0

Total 155 100,0

Tabela 36 - Expectativa após uso ou consumo de produtos e serviços em 

relação ao preço pago

 

 

A satisfação das expectativas dos usuários de compras coletivas pode ser 

confirmada na tabela 37, quando 94,9% dos respondentes concordam (48,4%) ou 

concordam totalmente (46,5%) pela recomendação de utilização dos sites de compras 

coletivas a outras pessoas. 

 

Frequência Percentual

Percentual 

Acumulado

Discordo Totalmente 0 0,0 0,0

Discordo 2 1,3 1,3

Nem Concordo / Nem Discordo 6 3,9 5,2

Concordo 75 48,4 53,5

Concordo Totalmente 72 46,5 100,0

Total 155 100,0

Tabela 37 - Recomendação

 

 

Os resultados encontrados nas tabelas 35, 36 e 37 estão de acordo com teoria 

de Kotler (2000) ao descrever que o cliente que percebe que suas expectativas foram 

superadas, tende a comprar novamente e ainda recomendar a utilização de produtos ou 

serviços a outras pessoas do seu grupo de convivência. 
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4.7 Variáveis mais importantes no processo de decisão de compras em sites de 
compras coletivas 

 

Para identificar as variáveis mais importantes no processo de decisão de 

compras em sites de compras coletivas, foram apresentados os seguintes elementos: 

preço, marca, percentual de desconto, informações sobre o produto, condições de 

pagamento e prazo de entrega de forma que os respondentes atribuíssem notas de 1 a 

10 referente ao grau de importância que estes elementos exercem no processo de 

decisão de compras. 

  As variáveis com maior grau de escolha na tabela 38 foram o preço com 85,8% 

de atribuição máxima de importância seguida do percentual de desconto com 74,8%. 

 

Item / Nota (de 1 a 10) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total

Preço 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,6% 0,6% 1,3% 5,2% 5,8% 85,8% 100,0%

Marca 0,0% 1,3% 1,9% 3,9% 9,0% 4,5% 7,1% 23,9% 16,1% 32,3% 100,0%

Percentual de desconto 0,6% 0,0% 0,6% 0,6% 0,0% 0,0% 4,5% 8,4% 10,3% 74,8% 100,0%

Informaçoes sobre o 

produto
0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,6% 1,3% 5,8% 10,3% 11,0% 70,3% 100,0%

Condições de 

pagamento
3,2% 1,3% 0,0% 1,3% 5,2% 5,8% 6,5% 8,4% 7,1% 61,3% 100,0%

Prazo de entrega 0,6% 0,0% 0,6% 0,6% 7,1% 4,5% 5,2% 7,1% 5,2% 69,0% 100,0%

Tabela 38 – Grau de importância

 

  

Este resultado está de acordo com Samara (2005), no qual descreve que 

grupos de consumidores possuem características distintas, de forma que certo grupo 

atribui maior importância a preços reduzidos, e enumera este grupo como 

consumidores sujeitos à maior sensibilidade a preço. 
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4.8 Características demográficas dos pesquisados. 

 

O último tópico deste capítulo delineia as características demográficas dos 

usuários de sites de compras coletivas na web, nos quais foram consideras: o grau de 

instrução ou escolaridade, gênero, estado civil, renda e ocupação. 

O gráfico 2 apresenta que 43,9% dos pesquisados da amostra estão cursando 

algum curso superior ou possuem curso superior incompleto, seguido de 21,9% com 

curso superior completo, 18,1% com até 2º, grau completo e 14,9% que possuem pós-

graduação, especialização, mestrado ou doutorado. O resultado deste grupo de 

brasileiros é diferente com os dados de clientes do GroupOn nos Estados Unidos 

apresentados por Felipini (2011) no qual responderam que 50% de seus clientes 

possuem curso superior. 

 

 

Gráfico 2 – Grau de escolaridade 
Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 

 

Conforme o gráfico 3, a maioria dos respondentes é do gênero feminino 

correspondendo a 62,6% da amostra e 37,4% são do gênero masculino. Os dados da 

amostra se aproximam aos dados apresentados por Felipini (2011) referente aos 

clientes do GroupOn dos Estados Unidos que correspondem a 77% da clientela 
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feminina, porém está divergente dos dados nacionais relatados pelo mesmo autor que 

descreve que os consumidores de sites de compras coletivas são predominantemente 

(53%) do gênero masculino. 

 

 

 

Gráfico 3– Gênero 
Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 

 

A faixa etária mais predominante na amostra está entre os 18 a 24 anos com 

41,3%, seguidos da faixa etária entre 25 a 29 anos com 21,9%. Estes resultados se 

aproximam aos dados descritos por Felipini (2011) que, segundo a pesquisa nacional e 

segundo a pesquisa realizada com clientes da GroupOn nos Estados unidos, a faixa 

etária predominante está entre 18 e 34 anos. 
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Gráfico 4 – Distribuição da faixa etária 
Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 

 

O gráfico 5 apresenta que a grande maioria dos usuários de sites de compras 

coletivas é solteiro com 69,0%. Os casados representam 28,4% e outro tipo de estado 

civil totalizam apenas 2,6%. Os dados apresentados podem ser comparados com os 

dados de Felipini (2011) por meio da pesquisa realizada com clientes do GroupOn no 

qual apresentou que 49% do pesquisados são solteiros. 
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Gráfico 5 – Estado civil 
Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 

 

Nota-se pelo gráfico 6 que a renda mensal familiar mais predominante dos 

respondentes da amostra está na faixa de R$ 501,00 a R$ 1.000,00 com 41,3% de 

respostas, seguida da faixa de R$ 1.001,00 a R$ 2.000,00 com 21,9% e R$ 2.001,00 a 

R$ 3.000,00 com 20,0% de respostas. 

 

 

Gráfico 6 – Distribuição da renda mensal familiar 
Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 
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Finalmente por meio da questão 22 do apêndice I foram relatadas as profissões 

de usuários da amostra, no qual foram identificados 68 tipos de atividades diferentes 

entre os 155 respondentes válidos e a atividade estudante destacou-se como a mais 

predominante, correspondendo a 23,1% de respostas. 
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5 CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho teve como objetivo estudar os fatores e elementos influenciadores 

do processo de decisão de compras de consumidores que utilizam sites de compras 

coletivas, para tanto o estudo foi dirigido para desvendar quais são os elementos que 

exercem maiores influências neste processo, principalmente nos estágios do processo 

de decisão de compras descrito por Blackwell, Miniard e Engel (2009) e por meio do 

modelo de comportamento do consumidor de compras coletivas na web elaborado pelo 

autor. Considerando a relevância de crescimento de transações comerciais que esta 

modalidade de negócios apresentou no Brasil e no mundo, nestes últimos dois anos, o 

estudo também foi orientado pela teoria apresentada por Solomon (2000), no qual 

descreve que o comportamento de compra dos consumidores pode ser modificado a 

partir de novas tendências e a partir do surgimento de novos canais de negócios. 

 

5.1 Conclusões específicas 

 

Para facilitar o entendimento das conclusões relativas aos objetivos desta 

dissertação, as considerações acerca de cada objetivo específico foram dispostas em 

tópicos, debatendo-as separadamente. 

 

5.1.1 Conclusão do objetivo 1: formas de utilização 

 

O primeiro objetivo específico desta dissertação caracteriza as formas de 

utilização de sites de compras coletivas pelos seus usuários. O estudo demonstrou que 

a grande maioria de consumidores estudados declarou que acessam a internet 

diariamente, destes predominou o grupo que apresentam frequência superior a três 

acessos diários. 

Os resultados também sugerem que a maioria dos usuários de sites de compras 

coletivas buscam outras opções de compras, principalmente em outros sites do mesmo 

segmento, apresentando-se como compradores frequentes neste canal e negócios. 
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 A preferência por este canal de compras também foi observada, quando os 

resultados demonstraram, que do total de compras efetuadas pelo canal internet, a 

predominância das compras concentram-se em sites de compras coletivas. 

Sendo assim, estes resultados implicam na formação de um grupo de pessoas 

com mais afinidade aos recursos da web. 

 

5.1.2 Conclusão do objetivo 2: fatores que exercem influências no cadastramento 

 

Este objetivo específico buscou-se a identificação de elementos e fatores que 

exercem influências no cadastramento de usuários nos sites de compras coletivas. 

Pelos resultados encontrados, notou-se que entre os pares do grupo de 

convivência destes usuários, o grupo amigos são os que exercem maior influência no 

cadastramento de sites de compras coletivas seguido pelo grupo colegas de escola ou 

do trabalho. O grupo família não demonstrou exercer influência relevante para o 

cadastramento, visto que a maioria discordou desta opção. 

Entre os esforços de marketing realizados pelos sites de compras coletivas, os e-

mails enviados e os bônus oferecidos exercem influência significativa nos cadastros 

destes sites. Os anúncios ou ofertas postadas em redes sociais também demonstraram 

exercer importante influência para o cadastramento. 

Diante dos resultados, pode-se afirmar que os principais fatores que exercem 

influência no cadastramento de usuários em sites de compras coletivas, apresentados 

neste estudo, são o grupo de amigos e ações direcionadas de marketing realizadas 

pelos sites de compras coletivas. 

Os resultados apontam uma desvinculação da participação da família nos 

processos de busca de informações nesta etapa do processo de decisão de compras e 

demonstra a eficácia dos sites compras coletivas ao utilizarem a mídia digital em seus 

processos de marketing.  

 

5.1.3 Conclusão do objetivo 3: busca de informações e avaliações das opções de 
compra 
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Este objetivo específico teve a finalidade de investigar o processo de busca de 

informações e comparações das opções de compra dos usuários de compras coletivas 

na web. 

No entanto, os resultados apontaram grupos de usuários que buscam 

informações sobre preços e sobre qualidade dos produtos ou serviços em outros sites 

de compras coletivas, para tanto, esta afirmativa sustenta as confirmações de que a 

maioria dos usuários é cadastrada em mais de um site. 

Os resultados também foram positivos para o grupo de usuários que declaram 

buscar informações de preços em outros canais de compra, seja em lojas de comércio 

eletrônico ou em lojas físicas. 

Observou-se a utilização dos sites de compras coletivas como ferramenta de 

comparação de preço, tanto para compras efetuadas em lojas físicas, como em lojas de 

comércio eletrônico. 

Os resultados implicam a utilização efetiva da etapa de busca de informações e 

de avaliações de preços dentro do processo de decisão de compras para este grupo, 

inclusive, a utilização dos próprios sites de compras coletivas como ferramenta de 

comparações de preços. 

 

5.1.4 Conclusão do objetivo 4: fatores que influenciam a avaliação no processo de 
decisão de compra 

 

O quarto objetivo específico desta dissertação caracterizou os fatores que 

influenciam a avaliação no processo de decisão de compra dos usuários de compras 

coletivas na web. 

Entre seus pares, os amigos foram o que exercem mais influência no processo 

de decisão de compras para estes usuários, por esta análise observou-se também a 

baixa influência da família neste processo, assim como demonstrado no processo de 

cadastramento descrito no tópico 5.1.5 desta dissertação. 

Os esforços de marketing foram predominantes na influência do processo de 

decisão de compra, sendo a variável preço utilizado como ferramenta de comunicação 

predominante para as decisões dos pesquisados e atributo importante para o 
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julgamento da decisão de compra, visto que a maioria acredita que está fazendo um 

excelente negócio e que afirmaram economizar dinheiro nestas operações comerciais. 

Os resultados implicam que os usuários de compras coletivas não compram por 

impulso, portanto estes dados divergem de Felipini (2011) ao afirmar que as compras 

coletivas são um exemplo típico de compra por impulso. 

A pesquisa também sugere que a atividade de compras coletivas não é 

prejudicada pelo processo de aquisição via site e retirada ou uso de produtos e serviços 

em um estabelecimento físico, visto que a maioria declarou que este processo não é um 

fator de inconveniência para a decisão de compras, mas afirmaram que o layout do site 

e a inserção de imagens fazem a diferença na hora de escolher em qual site comprar. 

Em resumo, estes resultados implicam o preço e desconto como elementos mais 

influentes no processo de decisão de compras e evidenciaram a utilização deste canal 

de negócios como ferramenta para economia de recursos financeiros em transações 

comerciais e mais vez, os resultados apontam uma desvinculação da participação da 

família nos processos de decisão de compra. 

 

5.1.5 Conclusão do objetivo 5: a influência do grupo de convivência no processo 
de decisão de compras 

 

 Este objetivo específico analisou a influência do grupo de convivência de 

usuários de sites de compras coletivas no processo de decisão de compras em 

conjunto com o grupo de produtos e serviços ofertados por estes sites. 

Este resultado evidencia a influência dos amigos no processo de decisão de 

compras para estes usuários e mais especificamente nas categorias relacionadas ao 

lazer e entretenimento. 

 

5.1.6 Conclusão do objetivo 6: confirmação das expectativas de consumidores 

 

O sexto objetivo específico analisou a confirmação das expectativas de 

consumidores de sites compras coletivas na web após a utilização e uso de produtos e 

serviços. 



111 

 

Os resultados demonstraram que as expectativas deste grupo fora atendidas 

após o uso ou consumo dos produtos e serviços adquiridos, bem como as expectativas 

em relação ao preço pago e é confirmada pelo elevado índice de recomendação da 

utilização de compras a outras pessoas. 

 

5.1.7 Conclusão do objetivo 7: variáveis mais importantes no processo de decisão 
de compras 

 

Neste objetivo, buscou-se a identificação das variáveis mais importantes no 

processo de decisão de compras dos consumidores de produtos e serviços de sites de 

compras coletivas. 

Fica evidente a valorização do atributo preço pelos usuários de sites de compras 

coletivas na web acompanhada pelo percentual de desconto. Os resultados implicam 

maior valorização da variável preço em relação a marca que não recebeu muita 

importância para este canal de compras. 

 

5.1.8 Conclusão do objetivo 8: características demográficas 

 

O último objetivo específico deste estudo delineou as características 

demográficas dos usuários de sites de compras coletivas. 

As características demográficas mais evidentes encontradas para o grupo de 

pesquisados demonstraram que estão cursando algum curso superior ou possuem 

curso superior incompleto, são predominantemente solteiros, entre o grupo total a 

maioria são mulheres e a renda mensal familiar está ente R$ 501,00 e R$ 2.000,00.  

 

 

5.2 Limitações da Pesquisa 

 

Quanto às limitações deste estudo, a pesquisa restringe-se a dois sites de 

compras coletivas localizados em duas regiões importantes do interior de Minas Gerais. 
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A falta de dados para mensurar os usuários de um universo mais amplo de 

pessoas que utilizam os serviços de compras coletivas na web, também limitou a 

pesquisa em sua realização, visto que a pesquisa foi realizada somente aos usuários 

cadastrados nestes dois sites. 

Por fim, é importante destacar que esta dissertação objetivou-se estudar os 

fatores e elementos influenciadores do processo de decisão de compras de 

consumidores que utilizam os sites de compras coletivas na web, não aplicando o 

estudo a outros aspectos do comportamento de compra destes usuários.  

 

5.3 Sugestões para Futuras Pesquisas 

 

A abrangência do processo de decisão de compras sugere novas possibilidades 

para estudos futuros de forma que sejam aplicados em todas as etapas dos processos 

de decisão de compras nesta modalidade ou em outros canais de compras da web. 

As limitações encontradas neste estudo também podem ser minimizadas em 

trabalhos futuros, visto que a pesquisa aqui realizada restringiu-se às cidades do 

interior, portanto estudos similares em capitas nacionais poderão ampliar os resultados 

encontrados. 

Conforme apresentado, até a presente data existem poucos estudos acerca do 

comportamento de compra em sites de compras coletivas, portanto, fica como sugestão 

de estudos futuros, o aprofundamento das análises dos fatores e variáveis que 

influenciam o processo de decisão de compras aqui estudadas, principalmente as 

apontadas nessa conclusão. 

Dentre as não conformidades encontradas entre este estudo e a literatura 

aplicada, sugere-se o estudo dos aspectos da compra impulsiva de usuários nesta 

modalidade de negócios, visto que o resultado encontrado está divergente do relatado 

por Felipini (2011) em sua literatura publicada sobre o tema. 
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Apêndice 1 – Questionário 

Caro Internauta, 
 

Quer saber mais sobre compras coletivas? Responda, então, a esta pesquisa e 

receba informações importantes sobre este assunto e ainda concorra a R$ 200,00 de 

bônus em compras no site de sua escolha. 
 

Atenciosamente, 
RT Consulting. 

 

Q U E S T I O N Á R I O 
Pesquisa perfil de consumo dos compradores em sites de compras coletivas. 

 

 

1 – (Características) - Com que frequência você acessa a internet? 

[    ] 3 vezes por dia. 

[    ] 1 a 2 Vezes por dia. 

[    ] 1 vez por semana. 

[    ] 1 vez por mês. 

[    ] Raramente (poucas vezes durante o ano). 

 

2 – (Características) - Quando ocorreu sua primeira compra pela internet? 

(independente de ser em sites de compras coletivas). 
 

[    ] em menos de mês. 

[    ] entre 1 mês e 3 meses. 

[    ] entre 4 mês e 6 meses. 

[    ] a mais de 6 meses. 

[    ] a mais de 1 ano. 

 

3 - (Características) - Qual o médio mensal das compras totais na internet, 

considerando as compras em sites de compras coletivas e sites de compra do 

varejo na internet?  Informar o valor médio de compras no mês: 
 

[      ] Até R$ 100. 

[      ]De R$ 100 a R$ 200. 

[      ]De R$ 201 a R$ 300. 

[      ]De R$ 301 a R$ 400.  

[      ]De R$ 401 a R$ 500. 

[      ]R$ 501 ou mais. 
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4 - (Características) - Como você ficou sabendo dos sites de compras coletivas? 

[    ] Familiares. 

[    ] Amigos. 

[    ] Colegas de trabalho ou escolas. 

[    ] Sites de busca na Internet (google, yahoo, outros sites de buscas) 

[    ] E-mail Marketing. 

[    ] Redes sociais (Facebook, Twiter, outros). 

[    ] Outros (descreva)____________________________________________________  

 

5 - (Características) - Você está cadastrado em quantos sites de compras 
coletivas? 
[    ] 1 

[    ] 2 

[    ] 3 

[    ] 4 

[    ] 5 ou mais. 
 

6 - (Características) - Quanto ocorreu a sua primeira compra em sites de compras 
coletivas? 
 

[    ] menos de um mês. 

[    ] entre 1 mês e 3 meses. 

[    ] entre 4 meses e 6 meses. 

[    ] a mais de 6 meses. 

[    ] a mais de 1 ano. 

 

7 - (Características) - Quantas compras você já efetuou em sites de compras 
coletivas 
[    ] 1 única compra. 

[    ] de 2  a 3 compras. 

[    ] de 4  a 5 compras. 

[    ] de 6 a 9 compras. 

[    ] 10 ou mais compras. 

 

8 - (Características) - Qual o valor médio mensal das suas compras somente em 
sites de compras coletivas? Informar valor médio por compras efetuadas. 
 

[     ] Até R$50. 

[     ] De R$50 a R$100. 
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[     ] De R$101 a R$200. 

[     ] De R$201 a R$300. 

[     ] De R$301 a R$400. 

[     ] R$ 401 ou mais. 

 

9 - O bloco de perguntas abaixo refere se aos fatores que o levaram a se cadastrar em 

sites de compras coletivas. Sugiro que leia todas as alternativas antes de começar a 

responder.  Por favor, indique a alternativa mais correspondente. 

 

Perguntas 

 
Discordo 

Totalmente 

 
Discordo 

Não 
concordo 

nem 
discordo 

 
Concordo 

 
Concordo 

plenamente 

1 2 3 4 5 
 

9.a-O meu cadastro em sites de compras 

coletivas foi motivado por familiares. 

     

 

9.b-O meu cadastro em sites de compras 

coletivas foi motivado por amigos. 

     

 

9.c-O meu cadastro em sites de compras 

coletivas foi motivado por colegas de 

escola ou do trabalho. 

     

 

9.d-O meu cadastro em sites de compras 

coletivas foi motivado pelo e-mail que 

recebi do próprio site. 

     

 

9.e-O meu cadastro em sites de compras 

coletivas foi motivado pelo e-mail que 

recebi de alguém conhecido. 

     

 

9.f-O meu cadastro em sites de compras 

coletivas foi motivado pelo bônus 

oferecido pelo próprio site. 

     

 

9.g-O meu cadastro em sites de compras 

coletivas foi motivado pelo anúncio ou 

oferta postado em redes sociais. 

     

 

9.h-O meu cadastro em sites de compras 

coletivas foi efetuado sem a motivação 

de qualquer pessoa. 
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10 - O bloco de perguntas abaixo refere se  aos fatores que antecedem as compras 

em sites de compras coletivas. Sugiro que leia todas as alternativas antes de 

começar a responder. Por favor, indique a alternativa mais correspondente. 
 

Perguntas 

 
Discordo 

Totalmente 

 
Discordo 

Não 
concordo 

nem 
discordo 

 
Concordo 

 
Concordo 

plenamente 

1 2 3 4 5 
 

10.a-Antes de comprar em sites de 

compras coletivas, busco informações 

sobre a qualidade dos produtos ou 

serviços oferecidos. 

     

 

10.b-Antes de comprar em sites de 

compras coletivas, comparo os preços 

dos produtos ou serviços oferecidos em 

outros sites de compras coletivas. 

     

 

10.c-Antes de comprar em sites de 

compras coletivas, busco informações 

sobre os preços dos produtos ou serviços 

oferecidos em lojas físicas. 

     

 

10.d-Antes de comprar em sites de 

compras coletivas, busco informações 

sobre os preços dos produtos ou serviços 

oferecidos em sites de comércio 

eletrônico na web. 

     

 

10.e-Antes de comprar em sites de 

compras coletivas, comparo se os preços 

dos produtos ou serviços oferecidos 

estão realmente abaixo dos preços de 

mercado. 

     

 

10.f-Antes de comprar em lojas físicas, 

faço pesquisa de produtos ou serviços 

similares em outros sites de compras 

coletivas. 

     

 

10.g-Antes de comprar em lojas de 

comércio eletrônico na web, pesquiso em 

sites de compras coletivas. 

     

 

10.h-Antes de comprar em lojas físicas, 

pesquiso em sites de compras coletivas. 
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11 - O bloco de perguntas abaixo refere se aos fatores que motivaram ou 

influenciaram a decisão de compras em sites de compras coletivas. Sugiro que leia 

todas as alternativas antes de começar a responder. Por favor, indique a alternativa 

mais correspondente. 
 

Perguntas 

 
Discordo 

Totalmente 

 
Discordo 

Não 
concordo 

nem 
discordo 

 
Concordo 

 
Concordo 

plenamente 

1 2 3 4 5 
 

11.a-As compra(s) efetuada(s) em sites de 

compras coletivas foi(ram) motivada(s) ou 

influenciada(s) por familiares. 

     

 

11.b-As compra(s) efetuada(s) em sites de 

compras coletivas foi(ram) motivada(s) ou 

influenciada(s) por amigos. 

     

 

11.c-As compra(s) efetuada(s) em sites de 

compras coletivas foi(ram) motivada(s) ou 

influenciada(s)por colegas de escola ou do 

trabalho. 

     

 

11.d-As compra(s) efetuada(s) em sites de 

compras coletivas foi(ram) motivada(s) ou 

influenciada(s) pelo(s) e-mail(s) que recebi 

do próprio site. 

     

 

11.e-As compra(s) efetuada(s) em sites de 

compras coletivas foi(ram) motivada(s) ou 

influenciada(s) pelos descontos oferecidos 

pelo próprio site. 

     

 

11.f-As compra(s) efetuada(s) em sites de 

compras coletivas foi(ram) motivada(s) ou 

influenciada(s) pelo(s) pelos bônus 

oferecidos pelos sites de compras 

coletivas. 

     

 

11.g-As compra(s) efetuada(s) em sites de 

compras coletivas foi(ram) motivada(s) ou 

influenciada(s) pelo(s) e-mail(s) que recebi 

de um conhecido. 
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Perguntas 

 
Discordo 

Totalmente 

 
Discordo 

Não 
concordo 

nem 
discordo 

 
Concordo 

 
Concordo 

plenamente 

1 2 3 4 5 
 

11.h-As compra(s) efetuada(s) em sites de 

compras coletivas foi(ram) efetuada(s) 

sem a motivação ou influência de qualquer 

pessoa. 

     

 

11.i-Prefiro comprar em sites de compras 

coletivas produtos ou serviços que já 

foram consumidos ou experimentados por 

mim. 

     

 

11.j- Prefiro comprar em sites de compras 

coletivas produtos ou serviços que já 

foram consumidos ou experimentados por 

outras pessoas do meu grupo de 

convivência. 
 

     

 

11.k- Prefiro comprar em sites de compras 

coletivas produtos ou serviços que nunca 

consumi ou nunca experimentei. 
 

     

 

11.l.Compro em sites de compras 

coletivas produtos ou serviços, porque 

acredito que estou fazendo um excelente 

negócio. 

     

 

11.m-Compro produtos ou serviços em 

sites de compras coletivas porque é 

divertido. 
 

     

 

11.n-Compro produtos ou serviços em 

sites de compras coletivas para 

economizar dinheiro. 
 

     

 

11.o-Compro produtos ou serviços em 

sites de compras coletivas porque o tempo 

da oferta está se esgotando. 
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12 - O bloco de perguntas abaixo refere se  aos fatores que influenciaram na escolha 

das compras em sites de compras coletivas. Sugiro que leia todas as alternativas 

antes de começar a responder. 
 

 

Perguntas 

 
Discordo 

Totalmente 

 
Discordo 

Não 
concordo 

nem 
discordo 

 
Concordo 

 
Concordo 

plenamente 

1 2 3 4 5 
 

12a-Compro em sites de compras 

coletivas produtos ou serviços que estou 

efetivamente necessitando. 

     

 

12b-Compro em sites de compras 

coletivas produtos ou serviços que não 

estou necessitando. 

     

 

12c-Compro em sites de compras 

coletivas produtos ou serviços que não 

poderia comprar com preços em 

condições normais. 

     

 

12d-Compro em sites de compras 

coletivas porque os preços são mais 

baixos. 

     

 

12e-Compro em sites de compras 

coletivas porque os descontos são 

maiores. 

     

 

12f-Compro em sites de compras coletivas 

produtos ou serviços que meus familiares 

compraram. 

     

 

12g-Compro em sites de compras 

coletivas produtos ou serviços que meus 

amigos compraram. 

     

 

12h-Compro em sites de compras 

coletivas produtos ou serviços que meus 

colegas de trabalho ou escola compraram. 

     

 

12i-Compro em sites de compras coletivas 

porque gosto de aproveitar as 

oportunidades. 

     

 

12j-Os produtos comprados por mim em 

site de compras coletivas, são 

efetivamente os produtos que procurava. 
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Perguntas 

 
Discordo 

Totalmente 

 
Discordo 

Não 
concordo 

nem 
discordo 

 
Concordo 

 
Concordo 

plenamente 

1 2 3 4 5 
 

12k-Compro impulsivamente em sites de 

compras coletivas. 

     

 

12l-Decido a compra em sites de compras 

coletivas porque conheço o 

estabelecimento ofertante. 

     

 

12m-Decido a compra em sites de 

compras coletivas de acordo com a oferta 

anunciada. 

     

 

12n-Decido a compra em sites de compras 

coletivas quando a oferta está finalizando. 

     

 

13 - Abaixo você encontrará um rol de produtos/serviços e também pessoas ou grupos 

de pessoas que, eventualmente, podem ajudá-lo a decidir sobre sua compra. Assinale 

a pessoa ou grupo de pessoas que você consulta ou consultaria para comprar 

cada um dos produtos/serviços listados. 
 

Produto Familiares Amigos 
Colegas de 
trabalho ou 

escola 

Depoimentos 
de outas 

pessoas na 
web 

Não consulto 
ninguém 

Alimentação      

Cinema      

Shows / Eventos      

Turismo      

Lazer      

Informática      

Outros produtos 

não listados acima      
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14 - Abaixo você encontrará um rol de perguntas. Assinale somente uma questão para 
cada pergunta. 
 

Perguntas 

 
Discordo 

Totalmente 

 
Discordo 

Não 
concordo 

nem 
discordo 

 
Concordo 

 
Concordo 

plenamente 

1 2 3 4 5 
 

14.a-(Objetivo 1) - É conveniente poder 

comprar em sites de compra coletivas e 

retirar o produto ou usar o serviço em uma 

loja física? 

     

 

14.b-(Objetivo 1) - A apresentação visual do 

site de compras coletivas faz a diferença na 

hora de escolher qual site irei comprar? 
 

     

 

14.c-(Objetivo 1) - A inserção de imagens 

de produtos faz a diferença na hora de 

escolher qual produto irei comprar? 
 

     

 

14.d-(Objetivo 4) - Costumo comprar coisas 

em sites de compras coletivas  que não 

estava planejado? 
 

     

 

14.e-(Objetivo 4) – Independente de ser em 

sites de compras coletivas, sempre costumo 

comprar coisas que não estavam 

planejados? 

     

 

14.f-(Objetivo 4) - Após uso/consumo dos 

produtos/serviços comprados em site de 

compras coletivas, sinto que minhas 

expectativas foram atendidas? 
 

     

 

14g-(Objetivo 4) - Os preços pagos pelos 

produtos/serviços comprados em sites de 

compras coletivas atendem às minhas 

expectativas após uso/consumo? 
 

     

 

14h-(Objetivo 4) – Você recomenda ou 

recomendaria a outras pessoas a utilização 

de sites de compras coletivas? 
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15 -  Em relação à sua decisão de compra em sites de compras coletivas, atribua 

o grau de importância a cada um dos itens abaixo: 
 

Pouco Importante                         Muito Importante 
15.a-[      ]Preço.................................... 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10  

15.b.[      ]Marca...................................  01    02    03    04    05    06    07    08    09    10 

15.c-[      ]Percentual de desconto.......  01    02    03    04    05    06    07    08    09    10 

15.d-[      ]Informação sobre o produto. 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10 

15.e-[      ]Condição de pagamento...... 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10 

15.f-[      ]Prazo de entrega..................  01    02    03    04    05    06    07    08    09    10  

 

16 - Ao realizar suas compras em sites de compras coletivas, você: 

[     ] Compra impulsivamente. 

[     ] Raramente planeja . 

[     ] Às vezes planeja. 

[     ] Planeja.  

[     ] Sempre planeja. 

 
 

17 – (Perfil) - Qual o seu grau de escolaridade? 
 

[     ] Até ensino fundamental 

[     ] Até 2º grau completo 

[     ] Superior incompleto ou cursando 

[     ] Superior completo 

[     ] Especialização (pós-graduação, MBA e outros)  

[     ] Mestrado / Doutorado 

 

18 – (Perfil) - Qual o seu gênero? 
 

[     ] Masculino  

[     ] Feminino 

 

19 – (Perfil) - Qual a sua idade? 

[     ] Menor de 18 anos. 

[     ] De 18 a 24 anos. 

[     ] De 25 a 29 anos. 
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[     ] De 30 a 34 anos. 

[     ] De 35 a 39 anos. 

[     ] 40 anos ou mais. 

 

20 – (Perfil) - Qual o seu estado civil? 
 

[     ] Solteiro 

[     ] Casado  

[     ] Desquitado/divorciado  

[     ] Viúvo 

 

21 – (Perfil) - Qual a sua renda mensal familiar? 

[     ] até R$ 500,00.  

[     ] de R$ 501,00 a R$ 1.000,00.  

[     ] de R$ 1.001,00 a R$ 2.000,00. 

[     ] de R$ 2.001,00 a R$ 3.000,00.  

[     ] de R$ 3.001,00 a R$ 4.500,00.  

[     ] acima de R$ 4.500,00. 

 
22 – (Perfil) - Dados profissionais. 

Profissão:______________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 


