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RESUMO 
 

Contrastando com o cenário econômico altamente recessivo no Brasil, o crescimento 

vertiginoso do e-commerce tornou-o um forte atrativo para consumidores e 

empreendedores. Neste sentido, a pergunta orientadora desta dissertação é: como o 

marketing do website e a efetividade da logística do e-commerce determinam a satisfação 

e a lealdade do consumidor de compras on-line? O presente estudo investiga a influência 

do marketing do website e da logística do e-commerce sobre a satisfação e a lealdade 

do consumidor no comércio eletrônico. Para a consecução do objetivo formulado foi 

delineada uma pesquisa de natureza descritiva com abordagem quantitativa. A amostra 

pesquisada foi dimensionada por meio da utilização de fórmulas de amostragem 

probabilísticas que objetivam obter um número mínimo de participantes e garantir à 

pesquisa a confiança e a margem de erro desejadas. Neste estudo, a amostra inicial foi 

composta por 600 pessoas. A pesquisa survey foi disponibilizada por meio da internet e 

proporcionou 212 questionários respondidos integralmente. Dentre as principais 

questões apresentadas no instrumento de coleta de dados, 42 foram formuladas 

objetivando responder os componentes do marketing do website e 15 direcionadas a 

responder os componentes da logística do e-commerce, utilizando a escala de Likert de 

sete pontos. Para testar a escala utilizada na pesquisa e encontrar as relações entre os 

construtos do modelo da formação da satisfação e da lealdade foi utilizada a modelagem 

de equações estruturais. Foram confirmadas a confiabilidade dos indicadores, a 

confiabilidade de consistência interna, a validade convergente e a validade discriminante 

da escala. O primeiro modelo formulado apresentou pouco poder de explicação da 

relação entre os construtos. Entretanto, a elaboração de um segundo modelo 

proporcionou valiosos insights. A dimensão “Desempenho da Logística” mostrou relação 

estatisticamente significativa com o construto “Satisfação”, enquanto que a dimensão do 

marketing “Desempenho do Site” mostrou relação estatisticamente significante com o 

construto “Lealdade”. A dimensão “Desempenho da Logística” não mostrou relação 

estatisticamente significativa com o construto “Lealdade”, enquanto que a dimensão do 

marketing “Desempenho do Site” não mostrou relação estatisticamente significativa com 

o construto “Satisfação”. Portanto, a pesquisa revelou que o Marketing do Website 
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influencia ativamente a “Fidelização”, enquanto que a Logística do E-commerce impacta 

na “Satisfação”, do consumidor de compras on-line. 

Palavras-chave: e-commerce, lealdade, logística do e-commerce, marketing do website, 

satisfação. 
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ABSTRACT 
 
 

In contrast to the highly recessive economic scenario in Brazil, the rapid growth of e-

commerce has become a strong attraction for consumers and entrepreneurs. In this 

sense, the guiding question of this dissertation is: how does the marketing of the website 

and the effectiveness of e-commerce logistics determine the satisfaction and loyalty of the 

online shopping consumer? The present study investigates the influence of website 

marketing and e-commerce logistics on consumer satisfaction and loyalty in e-commerce. 

In order to achieve the stated objective, a research of a descriptive nature with quantitative 

approach was delineated. The sample studied was dimensioned through the use of 

probabilistic sampling formulas that aim to obtain a minimum number of participants and 

guarantee the research the desired confidence and margin of error. In this study, the initial 

sample consisted of 600 people. The survey survey was made available through the 

internet and provided 212 questionnaires answered in full. Among the main questions 

presented in the data collection instrument, 42 were formulated to respond to the 

marketing components of the website and 15 aimed at responding to e-commerce logistics 

components using the seven-point Likert scale. In order to test the scale used in the 

research and to find the relationships between the constructs of the satisfaction and loyalty 

formation model, the modeling of structural equations was used. The reliability of the 

indicators, the reliability of internal consistency, the convergent validity and the 

discriminant validity of the scale were confirmed. The first formulated model presented 

little power of explanation of the relation between the constructs. However, the elaboration 

of a second model provided valuable insights. The "Logistics Performance" dimension 

showed a statistically significant relationship with the "Satisfaction" construct, while the 

marketing dimension "Site Performance" showed a statistically significant relationship with 

the "Loyalty" construct. The "Logistics Performance" dimension did not show a statistically 

significant relationship with the "Loyalty" construct, while the marketing dimension "Site 

Performance" did not show a statistically significant relationship with the "Satisfaction" 

construct. Therefore, the survey revealed that Website Marketing actively influences 

"Loyalty", while E-commerce Logistics impacts on the "Satisfaction" of the online shopping 

consumer. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No presente contexto acadêmico, são poucos os estudos que abordam a relação 

entre a percepção da qualidade, logística, satisfação e fidelização do consumidor virtual. 

O aprofundamento de pesquisas sobre o tema contribui para a compreensão das variáveis 

que influenciam direta ou indiretamente no comportamento do consumidor on-line, 

especialmente no tocante a sua decisão de comprar novamente em uma mesma loja 

virtual.   

Segundo afirma Novaes (2004), a fase da realização de negócios via internet, teve 

seu início nos anos de 1994 quando Jerry Yang e David Filo, dois egressos da 

Universidade de Stanford, lançaram o portal Yahoo. A evolução e as transformações que 

aconteceram nessa fase deu origem ao termo que conhecemos atualmente denominada 

por e-commerce.  

Conforme afirmam Kalakota e Robinson (2002), são três as principais fases do 

comércio eletrônico: a primeira fase acontece entre 1994 e 1997 quando as empresas 

procuraram marcar presença neste novo mercado, a segunda, entre 1997 e 2000 

priorizava-se comprar e vender via Internet, por fim, nos anos 2000 até os dias atuais o 

foco está nas aplicações e processos para realizar as transações de negócios.  

A origem da Internet pode ser remontada aos anos de 1962, quando estudos 

realizados no MIT demarcaram a possibilidade de criação de uma rede de computadores 

interligados. Conforme descrevem Leiner et al, (1997). Naquela época, J.C.R. Licklider já 

antecipava o surgimento da Internet que, de fato aconteceu nos anos de 1990.  

    

The first recorded description of the social interactions that could be enabled 
through networking was a series of memos written by J.C.R. Licklider of MIT in 
August 1962 discussing his "Galactic Network" concept. He envisioned a globally 
interconnected set of computers through which everyone could quickly access data 
and programs from any website. In spirit, the concept was very much like the 
Internet of today (LEINER ET AL., 1997. Página 2). 

 

 

A partir de 1993, a Rede Mundial de Computadores tem sido o foco de atenção dos 

meios de comunicação de massa, o que vem provocando um vertiginoso crescimento pelo 

interesse do público em geral bem como de diversos profissionais dos mais variados 

 

http://www.internetsociety.org/internet/what-internet/history-internet/brief-history-internet#JCRL62
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setores da sociedade moderna.  Com celeridade superior a qualquer outro meio de 

comunicação, a Internet se difundiu no mundo todo com tanta rapidez que, em 

pouquíssimo tempo após o início de sua popularização, a utilização dos mais diversos 

recursos e aplicativos on-line por bilhões de pessoas ao redor do mundo se tornou prática 

rotineira da sociedade atual, (Leiner et al.,1997). 

Fazer compras on-line só foi possível com a evolução das comunicações em rede, 

que culminou no surgimento de tecnologias baseadas na Internet sem as quais não seria 

possível a existência do comércio eletrônico no formato que conhecemos hoje.  Isso 

provocou uma revolução nas configurações de negócios ao redor do mundo, 

representando um meio pelo qual se utiliza a Internet como um novo e promissor canal de 

vendas de produtos e serviços. O objetivo do e-commerce vai muito além da melhoria nos 

processos já existentes na empresa, pois, constitui um novo canal de acesso direto ao 

cliente, facilitando as interações entre empresas e consumidores. 

Desse modo, a crescente elevação destas taxas de interações cria subsídios para 

que as empresas satisfaçam ou até superem as expectativas de seus clientes, por 

exemplo, graças ao marketing interativo, à colaboração dos clientes no desenvolvimento 

do produto e ao serviço de assistência aos consumidores, ao longo do tempo, fazendo 

uso desses serviços, os consumidores acumularam experiência e começaram a interagir 

com as empresas bem como diretamente com outras pessoas.  

São várias as tecnologias utilizadas no comércio eletrônico e, a cada dia surgem 

novidades como, por exemplo, a integração das lojas virtuais com as redes sociais que 

ajuda a incrementar o volume de negócios no varejo virtual, além, é claro de oferecer 

novas camadas de segurança nas operações de vendas on-line. Dentro deste contexto, o 

próximo tópico faz uma rápida leitura deste novo cenário.  

1.1 Contextualização do problema 

Um estudo publicado pelo website: Internet World Stats em 03 de Junho de 2017, 

divulgou o número de 139,1 milhões usuários de internet somente no Brasil (Tabela 01)1. 

 

Tabela 01 – Ranking dos países com o número mais alto de utilizadores de internet  

                                                         
1 Dados disponibilizados pelo site Internet World Stats - Internet Users and 2017 Population Stats For The 
Americas em http://www.internetworldstats.com/top20.htm . Acesso em 11/01/2018. 

https://exame.abril.com.br/noticias-sobre/internet
http://www.internetworldstats.com/top20.htm
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RANKING DOS PAÍSES COM O NÚMERO MAIS ALTO DE 
UTILIZADORES DE INTERNET - 30 DE JUNHO DE 2017 

 

# 
País ou 
Região 

População, 
2017 Est. 

Usuários de 
Internet 

30 Junho 2017 

Penetração 
da Internet 

Crescimento 
(*) 

2000 - 2017 

Facebook 
30 Junho 2017 

1 China  1,388,232,693 738,539,792 53.2 % 3,182.4 % 1,800,000 

2 Ìndia  1,342,512,706 462,124,989 34.4 % 9,142.5 % 241,000,000 

3 
Estados 
Unidos  

326,474,013 286,942,362 87.9 % 200.9 % 240,000,000 

4 Brasil  211,243,220 139,111,185 65.9 % 2,682.2 % 139,000,000 

5 Indonésia  263,510,146 132,700,000 50.4 % 6,535.0 % 126,000,000 

6 Japão 126,045,211 118,453,595 94.0 % 151.6 % 26,000,000 

7 Rússia  143,375,006 109,552,842 76.4 % 3,434.0 % 12,000,000 

8 Nigéria  191,835,936 91,598,757 47.7 % 45,699.4 % 16,000,000 

9 México  130,222,815 85,000,000 65.3 % 3,033.8 % 85,000,000 

10 Bangladesh 164,827,718 73,347,000 44.5 % 73,247.0 % 21,000,000 

11 Alemanha  80,636,124 72,290,285 89.6 % 201.2 % 31,000,000 

12 Vietnã 95,414,640 64,000,000 67.1 % 31,900.0 % 64,000,000 

13 Reino Unido 65,511,098 62,091,419 94.8 % 303.2 % 44,000,000 

14 Filipinas 103,796,832 57,607,242 55.5 % 2,780.4 % 69,000,000 

15 Tailândia 68,297,547 57,000,000 83.5 % 2,378.3 % 57,000,000 

16 Irâ  80,945,718 56,700,000 70.0 % 22,580.0 % 17,200,000 

17 França  64,938,716 56,367,330 86.8 % 563.1 % 33,000,000 

18 Turquia 80,417,526 56,000,000 69.6 % 2,700.0 % 56,000,000 

19 Itália  59,797,978 51,836,798 86.7 % 292.7 % 30,000,000 

20 Coréia do Sul  50,704,971 47,013,649 92.7 % 146.9 % 17,000,000 

TOP 20 Países 5,038,740,614 2,818,277,245 55.9 % 944.1 % 1,326,000,000 

Restante do 
Mundo 

2,480,288,356 1,067,290,374 43.0 % 1,072.2 % 653,703,530 

Total de Usuários 
no Mundo  

7,519,028,970 3,885,567,619 51.7 % 976.4 % 1,979,703,530 

NOTAS: (1) As 20 principais estatísticas de usuários da Internet foram atualizadas em 30 de junho de 
2017. (2) A porcentagem de crescimento representa o aumento no número de usuários de Internet entre 
os anos 2000 e 2017. (3) As informações mais recentes do usuário provêm de dados publicado pelo 
Facebook, União Internacional de Telecomunicações, relatórios oficiais de telecomunicações do país e 
outras fontes confiáveis de pesquisa. (4) Os dados deste website podem ser citados, dando o devido 
crédito e estabelecendo um link de volta para www.internetworldstats.com. Copyright © 2017, Miniwatts 
Marketing Group. Todos os direitos reservados no mundo inteiro 

Fonte: Internet World Stats (2017) 

http://www.internetworldstats.com/asia.htm#cn
http://www.internetworldstats.com/asia.htm#in
http://www.internetworldstats.com/america.htm#us
http://www.internetworldstats.com/america.htm#us
http://www.internetworldstats.com/south.htm#br
http://www.internetworldstats.com/asia.htm#id
http://www.internetworldstats.com/europa2.htm#ru
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#ng
http://www.internetworldstats.com/central.htm#mx
http://www.internetworldstats.com/asia.htm#bd
http://www.internetworldstats.com/europa.htm#de
http://www.internetworldstats.com/europa.htm#uk
http://www.internetworldstats.com/asia.htm#ph
http://www.internetworldstats.com/asia.htm#th
http://www.internetworldstats.com/middle.htm#ir
http://www.internetworldstats.com/europa.htm#fr
http://www.internetworldstats.com/europa2.htm#tr
http://www.internetworldstats.com/europa.htm#it
http://www.internetworldstats.com/asia.htm#kr
http://www.internetworldstats.com/stats.htm
http://www.internetworldstats.com/stats.htm
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Neste ranking, o Brasil fica atrás apenas dos Estados Unidos (286,9 milhões), Índia 

(462,1 milhões) e China (738,5 milhões). Depois do Brasil, aparecem Indonésia (263,5 

milhões), Japão (118,4 milhões), Rússia (109,5 milhões), Nigéria (91,5 milhões), México 

(85 milhões) e Bangladesh (73,3 milhões). 

O elevado número de usuários de Internet pode se traduzir em vendas no comércio 

eletrônico. Esta relação entre o número de visitas a um website e o número de compras 

on-line resultante das mesmas é mensurada pela taxa de conversão. No e-commerce 

brasileiro essas taxas giram em torno de 0,5% a 1,5%. Um número muito baixo se 

comparado às taxas do mercado Norte Americano, onde em algumas categorias essa taxa 

atinge 17%2.  

O avanço das vendas do e-commerce em 2017 foi puxado pelo avanço no número 

de pedidos que subiu para 111 milhões, um incremento de 5% em relação ao ano de 2016. 

Concomitantemente, o valor médio gasto por consumidor cresceu na ordem de 3% 

conforme apresentado na figura 01, um avanço fraco se considerada a inflação mais 

amena registrada em 2017 de 2,95 ao ano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         
2 http://ecommercenews.com.br/artigos/cases/no-e-commerce-conversao-e-a-salvacao. Acesso em 

11/01/2018. 
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Figura 01:  Número de pedidos versus valor médio das compras 

 

 

Figura 01:  Número de pedidos versus valor médio das compras 
Fonte: ebit3 

 

Os dados e informações expostos acima apontam a necessidade de novos estudos 

que procurem buscar compreender com melhor precisão e acuidade o comportamento do 

consumidor on-line e abrir novos questionamentos acerca deste tema. 

O desenvolvimento de uma visão integrada entre Marketing e Tecnologia da 

Informação aponta um excelente caminho para alcançar tal entendimento. Novas 

tecnologias como os sistemas on-line de CRM – Customer Relationship Management – 

Gerenciamento do Relacionamento com os Clientes, por exemplo, em muito colaboram 

com a construção e manutenção das relações entre empresa e consumidor, uma vez que 

permitem, em larga escala, que a empresa personalize tais relacionamentos a partir da 

coleta, processamento e cruzamento de informações geradas por meio das interações dos 

clientes com a empresa. 

Conforme apresentado pela Associação Brasileira de Comércio eletrônico - 

ABComm (2016), o crescimento do e-commerce nacional para 2017,  é de 

                                                         
3 https://g1.globo.com/economia/noticia/faturamento-do-comercio-eletronico-cresce-75-em-2018-com-aumento-no-

numero-de-pedidos.ghtml Acesso em 11/01/2018. 

Pedidos 

Valor Médio 
 

https://g1.globo.com/economia/noticia/faturamento-do-comercio-eletronico-cresce-75-em-2018-com-aumento-no-numero-de-pedidos.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/faturamento-do-comercio-eletronico-cresce-75-em-2018-com-aumento-no-numero-de-pedidos.ghtml
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aproximadamente 12% em relação a 2016 apresentando um faturamento próximo a R$ 

59,9 bilhões, que deve se traduzir em mais de 200 milhões de pedidos de compras on-line 

no país. Estes dados vêm confirmando, cada vez mais o uso desta tecnologia pelos 

brasileiros nos seus processos de compras. O e-commerce resiste à crise econômica no 

país e segue crescendo, cada vez mais atrativo para consumidores e empreendedores. 

Este mercado continua contratando e gerando emprego e arrecadação de impostos. O e-

commerce brasileiro registrou, em 2016, um crescimento da ordem de 11% se comparado 

ao ano anterior, obtendo um faturamento de R$ 53.491 bilhões através dos 179 milhões 

de pedidos de compra on-line ao longo deste período4. 

 

Figura 02: Faturamento do comércio eletrônico no Brasil 

 

          Figura 02: Faturamento do comércio eletrônico no Brasil 
            Fonte: Ebit3 

 

                                                         
4 https://abcomm.org/noticias/e-commerce-brasileiro-espera-faturar-r-599-bilhoes-em-2017/ visita feita em 

02/01/2018 às 14:18 horas. 
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Em Marketing, os primeiros estudos sobre satisfação têm suas referências em 

Cardozo (1965) e desde seu início já apresentavam a ligação da temática da satisfação 

com a compra repetida e a recomendação a outros clientes. 

Neste sentido, a pergunta orientadora desta dissertação é: como a qualidade do 

site da loja virtual e a efetividade da logística do e-commerce influenciam a satisfação e 

a lealdade do consumidor de compras on-line? 

Para responder esta questão são formulados os seguintes objetivos. 

  

1.2 Objetivos 

 

Objetivo geral 

 

Com a intenção de responder ao questionamento proposto, essa pesquisa tem por 

objetivo geral investigar como o Marketing por meio da percepção da qualidade do site e 

a Logística, por meio da logística do e-commerce buscam a satisfação e a lealdade do 

consumidor no comércio eletrônico. 

Objetivos específicos 

Para atingir o objetivo geral deste estudo foi necessário cumprir os seguintes 

objetivos específicos:  

1. Analisar a qualidade do site das lojas virtuais  

2. Analisar a efetividade da logística do e-commerce 

3. Analisar a satisfação do consumidor de compras on-line. 

4. Analisar a lealdade do consumidor do comércio eletrônico. 

Buscar estabelecer a relação entre a qualidade do site das lojas virtuais, a 

efetividade da logística do e-commerce, a satisfação e a lealdade do 

consumidor do comércio eletrônico 

1.3 Justificativa 

 

A qualidade da oferta, a logística, a satisfação e a lealdade do consumidor no setor 

de bens e serviços têm sido exaustivamente investigados na literatura, inclusive as 

relações existentes entre os construtos do modelo conceitual utilizado na presente 
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pesquisa, o WebQual e a lealdade do consumidor. Tendo em vista o comportamento 

dinâmico do ambiente de negócios virtuais, esse estudo visa contribuir para uma melhor 

compreensão das relações existentes entre a percepção da qualidade do site das lojas 

virtuais, a efetividade da logística do e-commerce e a satisfação e lealdade do 

consumidor. 

Conforme as organizações utilizam progressivamente os diversificados recursos 

de tecnologia da informação no intuito de se alcançar maior competitividade no setor de 

serviços, é natural que ocorram significativas mudanças na forma com a qual os 

consumidores passam a perceber a qualidade. Em razão deste novo contexto, percebe-

se a necessidade de se apreender como este perfil de consumidor avalia a prestação de 

serviços baseados em TI, bem como tal avaliação afeta a percepção da qualidade dos 

serviços prestados pelas empresas em sua totalidade. Torna-se essencial que os 

fornecedores de serviços compreendam com maior profundidade: quais os atributos 

considerados como mais relevantes pelos consumidores que utilizam serviços on-line; 

quais os fatores que afetam a intenção dos consumidores a utilizar estes serviços; como 

esses serviços afetam a percepção do cliente sobre a empresa (Zhu et al., 2002) 

No âmbito acadêmico, a presente pesquisa justifica-se na medida em que poderá 

contribuir a validação de um modelo teórico de Marketing direcionado ao ambiente virtual.  

Podemos afirmar também que a relevância desta pesquisa para o mercado se 

constitui na contemporaneidade do tema e pelo grau de importância dado pelas 

empresas quanto ao uso da Internet nos seus planejamentos estratégicos. 

Para a sociedade, a relevância reside no fato de poder ajudar às empresas, que 

atuam no varejo virtual, alinhar suas estratégias às expectativas dos consumidores on-

line, produzindo, por consequência, uma relação de consumo possivelmente melhor. 

1.4 Estrutura da dissertação  

 

Essa pesquisa encontra-se dividida em cinco capítulos organizados da seguinte 

forma: Introdução, Referencial teórico, Metodologia, Apresentação e análise dos 

resultados e considerações finais, limitações e proposições futuras. 

O primeiro capítulo é composto pela introdução, contextualização justificativa, 

definição do problema, objetivo geral, objetivos específicos e apresentação da estrutura 
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do trabalho, que permitirão ao leitor uma visão panorâmica do objeto de pesquisa desse 

estudo circunscrito à percepção da qualidade do site e da logística do e-commerce e a 

satisfação e lealdade do consumidor nas compras on-line. 

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

permitem discutir o tema proposto, a partir dos aspectos gerais e outras considerações 

teóricas, envolvendo teorias sobre o comércio eletrônico, percepção da qualidade das 

transações on-line, logística do e-commerce, satisfação e lealdade do consumidor on-line 

e o entendimento dos principais modelos de mensuração da qualidade, no tocante ao 

ambiente eletrônico como os modelos e-s-QUAL, e-TAM e WebQual. 

 O terceiro capítulo é composto pela apresentação da metodologia adotada para 

a elaboração da pesquisa.  

O quarto capítulo é composto pela apresentação da apresentação e análise dos 

resultados, seguindo os passos propostos pelo modelo analítico da presente dissertação 

que é composto por dois componentes que formam a transação online, o primeiro 

componente é a qualidade do website, representado pelo WebQual da pesquisadora 

Loiacono (2000) e o segundo componente constitui a logística do e-commerce. 

No quinto e último capítulo são apresentadas as considerações finais, limitações 

e proposições futuras acerca do tema proposto. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste capítulo pretende-se contextualizar os principais temas a serem 

pesquisados a partir de uma revisão bibliográfica, sustentada basicamente por livros da 

área, artigos científicos, websites reconhecidos e certificados no Brasil bem como por 

meio dos atuais portais de notícias especializadas em comércio eletrônico. 

 

2.1 Marketing: qualidade percebida 

Após a abordagem dos principais conceitos que constituem a Internet, como, por 

exemplo, os sistemas de comércio eletrônico e a tecnologia de transferência eletrônica 

de dados, o tópico em questão objetiva apresentar a discussão sobre a necessidade e 

importância de se estudar a qualidade das transações on-line por meio da dinâmica de 
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um website de varejo eletrônico, especialmente no que se refere aos itens relacionados 

à qualidade e facilidade de utilização, praticidade, segurança e confiança. 

Diversos temas relacionados à prestação de serviços na Internet são abordados 

na literatura que trata do estudo e análise da qualidade de websites de comércio 

eletrônico. Temáticas mais específicas como inovação, qualidade da prestação de 

serviços via Internet e relacionamento com o usuário / consumidor, são amplamente 

explorados por autores como Oliveira (2000), Wan (2002), Barner e Vidgen (2002). 

Entender as necessidades dos clientes e, a partir de então desenvolver ações que 

possibilitem avaliar a qualidade do serviço prestado é um dos maiores desafios 

enfrentados pelas empresas de e-commerce (Barner e Vidgen, 2002).  

Embora ainda muito recente, a diversidade de mudanças advindas da prática do 

comércio eletrônico no mundo todo, especialmente no que tange à forma como empresas 

e consumidores se relacionam e no comportamento dos mesmos, tem atraído diversos 

pesquisadores a explorar a temática que trata da necessidade de se identificar os 

principais fatores que influenciam na satisfação do consumidor on-line e, por conseguinte, 

evidenciam o nível de qualidade percebida pelo mesmo.  

Segundo Oliveira (2000), os fatores principais que devem ser avaliados na 

qualidade de um website podem ser divididos em cinco categorias: o design e layout que 

dizem respeito a aparência e facilidade de navegação; conteúdo (qualidade das 

informações e serviços oferecidos pelo website); interatividade do website (este avalia 

aspectos como o relacionamentos das empresas e os usuários do website e entre os 

usuários si); imagem (confiança na empresa e na marca) e transações (foco na 

insuspeição e segurança nas vendas on-line de produtos). 

Em se tratando da categoria design e layout do website, Wan (2002) destaca o 

quesito facilidade de acesso oferecida através da interface com o usuário. Neste 

contexto, considera-se a facilidade de acessar informações disponibilizadas pelo website, 

layout padronizado, disponibilização de diversos hiperlinks que possibilitam diferentes 

caminhos para se acessar uma mesma informação no website, sistema de ajuda e 

orientação aos usuários do website. 

A avaliação da qualidade tem sido um importante termômetro utilizado para aferir 

a vantagem competitiva das organizações no decorrer do tempo. Constata-se uma forte 
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relação entre o nível de qualidade de uma empresa e tópicos como: o nível de satisfação 

dos clientes, nível de produtividade, e a quase tudo que gera crescimento e lucratividade 

nas empresas. A qualidade começa com a intenção da empresa em alcançar o público 

interno e externo, buscando fidelizar o público atual e prospectar os futuros (Deming, 

1990). 

O termo “Qualidade” é classificado por Juran (1992) como a adequação ao uso, 

na qual a organização deverá adequar sua estrutura às necessidades de mercado.  

Ressalta que o conceito de qualidade deve ser disseminado por toda a organização e 

todas as pessoas devem estar inteiramente comprometidas. O poder e a 

responsabilidade desta mudança estão nas mãos da administração das empresas. 

A diferença entre as percepções da qualidade pelo cliente e as suas expectativas, 

observa-se um importante conceito, a qualidade percebida. Segundo Grönroos (1995, 

p.54) a qualidade percebida é determinada “pela diferença (gap) entre a qualidade 

esperada e a qualidade experimentada”, pois, enquanto alguns autores defendem a ideia 

de que os clientes utilizam a satisfação de suas necessidades como parâmetro para 

avaliar a qualidade, outros discutem o fato de que os clientes tomam por base suas 

próprias expectativas para efetuarem esta avaliação. O termo “Qualidade percebida” 

pode ser definido como “o julgamento do consumidor sobre a excelência ou superioridade 

global de um produto”, (Zeithaml, 1987, p. 3). 

No próximo tópico serão abordados os desafios logísticos específicos do varejo 

virtual. 

 

2.2 Logística: aspectos logísticos do comércio eletrônico  

Para garantir a competitividade no comércio B2C, as empresas do varejo 

eletrônico necessitam cada vez mais alcançar a excelência no desenvolvimento de 

sistemas de logística específica para esse novo ambiente de negócios, uma vez que as 

competências e habilidades da logística tradicional já não conseguem responder às 

demandas do e-commerce adequadamente. 

 Um vertiginoso crescimento na quantidade de pedidos associado a um número 

altamente diversificado de itens, grandes índices de devolução, problemas diversos com 
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serviços de entrega que, em geral são terceirizados e problemas alfandegários são 

alguns dos muitos desafios cuja empresa que decide comercializar seus produtos pela 

Internet precisa enfrentar. 

De acordo com Azevedo (2002), os desafios que envolvem a participação de 

compradores e vendedores são os mais comuns. Esses desafios estão representados 

abaixo na Fig. 03: 

 

 

 

 

Figura 03 - Desafios do comércio eletrônico 

 

Figura 03 - Desafios do comércio eletrônico 
Fonte: Azevedo (2002). 

Junto a esse novo contexto surgem novas soluções e facilidades para enfrentar 

problemas de logística já conhecidos, mas, concomitantemente, surgem novos 

problemas que exigem soluções de alta complexidade, como por exemplo, a 

implementação de diferentes formas de entrega a preços e prazos também diferenciados 

numa mesma região, nas quais o consumidor escolhe antecipadamente a forma que 

melhor lhe atenda. No entanto, algumas atividades da logística convencional não são 

mais utilizadas no comércio eletrônico. Observa-se na Fig. 04, que a logística requer 
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profissionais especializados no gerenciamento e no tratamento da infraestrutura 

necessária às demandas do modelo de comércio eletrônico. 

Figura 04 - Comparativo entre o modelo de comércio tradicional e o modelo de 

comércio eletrônico 

 

        Figura 04 - Comparativo entre o modelo de comércio tradicional e o modelo de comércio eletrônico 
        Fonte: Tamayo (1999, p.33). 

 

Fleury & Monteiro (2000) estabelecem distinções entre a logística tradicional e a 

logística utilizada em rede no comércio eletrônico B2C, apresentadas no quadro 01. 

Quadro 01: diferenças entre logística tradicional e logística do e-commerce. 

 

Quadro 01: diferenças entre logística tradicional e logística do e-commerce. 

Fonte: Tamayo (1999, p.33). 

 



29 

 

A análise apresentada no quadro 01 demonstra a necessidade de 

desenvolvimento de sistemas logísticos destinados a atender demandas específicas do 

varejo eletrônico, conforme já citado anteriormente. A comparação acima demonstra 

também que a logística do comércio eletrônico requer uma forma diferenciada de 

atuação, tendo em vista o alto nível de instabilidade e imprevisibilidade existentes no 

ambiente virtual.  Observa-se neste contexto uma forte tendência de se criar novos 

arranjos que possam enfrentar esse grande desafio de forma mais adequada. No que se 

refere a essa questão, Fleury & Monteiro (2000) propõem um novo tipo de arranjo de 

sistema logístico que envolve quatro atores: a empresa de e-commerce, um responsável 

pela seleção, compra e venda das mercadorias; um operador logístico especializado, 

responsável pelo atendimento do pedido (fulfillment); e uma empresa de courrier ou 

entrega expressa, responsável pela atividade de entrega física.  

Antes de iniciar suas operações de vendas on-line, uma empresa deve realizar um 

planejamento logístico extremamente cuidadoso, haja vista o alto grau de importância da 

logística no sucesso do comércio eletrônico, Filipini (2015). Os seguintes componentes 

do serviço logístico devem ser identificados e planejados para atender aos requisitos das 

compras on-line: agilidade da entrega, comunicação/sistema de Informação, 

confiabilidade do prazo de entrega, confiança e conhecimento da equipe, disponibilidade 

dos produtos, entrega da quantidade correta, entrega do produto correto, entrega sem 

danos ao produto, flexibilidade no serviço prestado, apoio pós-entrega, preço, 

rastreabilidade, recuperação de falhas e facilidade de procedimentos. 

 

2.3 Comércio Eletrônico 

Além das ferramentas de pesquisa e das redes sociais, o comércio eletrônico se 

popularizou na Internet como uma das tecnologias mais impactantes nas vidas de lojistas 

e consumidores (Barbosa, 2014). No contexto empresarial, o C.E. representa, desde o 

seu surgimento, uma excelente oportunidade estratégica (Albertin, 2010).  

Entende-se o comércio eletrônico como “a realização de toda a cadeia de valores 

dos processos de negócio em um ambiente eletrônico, por meio da aplicação intensa das 

tecnologias de comunicação e de informação, atendendo aos objetivos de negócio”, 

Albertin (2000).  
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Conforme afirma Martin (1999), comércio eletrônico é o processo de compra e 

venda de produtos, serviços e informações pela internet, cujas transações entre os 

vendedores e compradores dependem de infraestrutura de rede como fator de existência. 

Kotler e Armstrong (2003) definem o termo “comércio eletrônico” como processos 

de compra e venda realizada por meio da internet, cujo ambiente virtual possibilita aos 

consumidores o acesso a informações relevantes à identificação mais completa e precisa 

daquilo que desejam para, em seguida, consumar a compra e efetuar o pagamento por 

meio de sistemas eletrônicos. 

O comércio eletrônico identifica o uso intensivo de tecnologia da Informação 

na mediação das relações entre consumidores e fornecedores (Beam e Segev, 1996). 

Há pouco mais de 30 anos as pessoas já utilizavam esta forma de comércio a 

partir do desenvolvimento da tecnologia de transferência eletrônica de dados, o EDI – 

(Eletronic Data Interchange). Ao final da década de 1970 e início dos anos 1980 foram 

surgindo novas tecnologias de comércio eletrônico como, por exemplo, a transferência 

eletrônica de fundos, a EFT – Eletronic Funds Transfer, os cartões de crédito, os caixas 

eletrônicos, popularmente conhecidos como ATMs (Automated Teller Machines) bem 

como outras várias atividades bancárias via telefone.  Posteriormente, todas essas 

tecnologias somadas ao advento de expansão da Internet abriram um vasto leque de 

novas oportunidades para todos aqueles que estivessem conectados à rede mundial de 

computadores, uma vez que passaram a realizar diversos tipos de transações comerciais 

bancárias on-line. 

A infraestrutura digital do comércio eletrônico utiliza de forma intensiva recursos 

da tecnologia da Informação para viabilizar as relações comerciais entre fornecedores e 

consumidores.  Neste sentido, diferenciados recursos da Internet são utilizados pelo 

comércio eletrônico tanto com o objetivo de favorecer como para incentivar e incrementar 

o número de transações comerciais (Diniz, 1999). 

Para Albertin (2004) o comércio eletrônico em muito pode contribuir no 

desenvolvimento e crescimento das relações comerciais devido às suas características 

listadas abaixo: 
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1. Conecta diretamente compradores e vendedores; 

2. Dá suporte para a troca de informações entre eles; 

3. Elimina inúmeras limitações impostas pelo tempo e pela distância; 

4. Oferece suporte de forma interativa, podendo adaptar-se de forma muito dinâmica ao 

perfil de comportamento do consumidor; 

5. Todo o conteúdo disponibilizado pode ser atualizado em tempo real. 

O autor afirma que essas características trouxeram novas contribuições para as 

relações comerciais e concomitantemente, novas desafios aos lojistas do varejo on-line 

uma vez que estarão diretamente conectados aos seus clientes e vice-versa. O comércio 

eletrônico também viabilizou e impulsionou o consumo de bens e serviços afetando muito 

significativamente o comportamento de compra dos consumidores. 

 

2.3.1 Tipos de Plataformas de Comércio Eletrônico 

Atualmente, existem pelo menos três formas de se estabelecer o comércio 

eletrônico: de empresa a empresa (B2B – business to business), de empresa a 

consumidor (B2C – business to consumer) e de consumidor a consumidor (C2C – 

consumer to consumer) (Laudon e Laudon, 2007). 

A primeira categoria citada acima, B2B, promove a relação eletrônica entre 

empresas, estabelecendo ligações diretas de mercado entre as mesmas.  Para a 

utilização dessa ferramenta, são oferecidos aos clientes websites seguros e que possuem 

catálogos de produtos ou serviços geralmente muito diversificados. Os portais que dão 

suporte às transações B2B, por exemplo, permitem os seguintes serviços: leilões 

eletrônicos, troca eletrônica de dados (EDI – Eletronic Data Interchange) pela internet e 

extranets para troca e transferências eletrônicas de fundos, por exemplo, (Laudon e 

Laudon, 2007). 

A segunda categoria, o B2C, objeto deste estudo, estabelece a relação entre 

consumidores e empresas por meio de lojas virtuais bastante atrativas e diversificadas 

que objetivam seduzir seus clientes e vender seus produtos e serviços. Essas lojas 
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permitem aos usuários o envio dos pedidos de forma interativa por sistemas seguros de 

pagamento eletrônico e oferecem suporte on-line ao cliente (Laudon e Laudon, 2007). 

É essencial às empresas que utilizam a internet como canal de vendas que 

compreendam alguns fatores-chave para o sucesso que, de acordo com O’Brien (2004) 

podem ser descritos por meio dos processos apresentados a seguir:  

 Seleção e valor, a fim de atrair e fidelizar os clientes;  

 Desempenho e serviço, para tornar o processo de compra eficaz e rápido;  

 Aparência e impressão através de uma fachada virtual atrativa; 

  Propaganda e incentivos, para promover as vendas através de anúncios na 

mídia tradicional e virtual, assim como por meio do envio de promoções via 

e-mail, redes sociais e até mesmo outros websites.  

No intuito de estabelecer tratamentos mais personalizados e, assim conquistar os 

clientes, estas lojas utilizam ferramentas de interação on-line, como chats, atendentes 

virtuais, e-mail marketing, Voip – (Voice over IP), ferramentas de rastreamento de cliques, 

popularmente conhecidas como cookies, entre outras, podendo identificar os perfis de 

consumo dos clientes. Segundo afirma o autor, tais interações são fontes criadoras de 

valor para os clientes, promovendo sua fidelização e lealdade a partir da geração do 

sentimento de credibilidade relativo aos prazos de entrega e integridade dos produtos, 

segurança e confiabilidade no tocante à confidencialidade de seus dados e informações 

fornecidos no momento de suas transações on-line.  

De acordo com os autores acima, a última categoria emergente de comércio 

eletrônico, C2C, consiste na transação on-line realizada entre pessoas físicas.  

Inicialmente, prevaleciam as transações entre empresas; posteriormente, observou-se um 

forte crescimento das transações entre a empresa e os clientes e, por fim, emerge o 

comércio eletrônico realizado diretamente entre os consumidores. 

O comércio eletrônico utiliza de todos os recursos disponíveis na Internet para 

viabilizar o processo de compras e vendas de produtos e serviços. A comercialização de 

produtos a partir de uma plataforma virtual acontece entre vendedores, consumidores, 

fabricantes, fornecedores, intermediários e compradores finais. Este tipo de comércio 

utiliza um website para realizar uma transação ou facilitar a venda de bens e serviços 

pela Internet. As lojas virtuais podem prover novas experiências convenientes, 
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informativas e personalizadas para os mais variados tipos de consumidores ou empresas 

(Kotler, 2012). 

 

2.4 A relação entre a qualidade percebida e a satisfação e lealdade dos 

consumidores do varejo virtual.  

A definição de qualidade percebida de Zeithaml (1987) é muito difundida nos 

estudos científicos convencionais que tratam do tema atualmente. Portanto, observa-se 

que definições de qualidade elaboradas antes de 1995 ainda não contemplavam as 

variáveis específicas do ambiente virtual de negócios como acontece atualmente, pois, 

naquela época, a Internet estava na sua fase inicial de expansão. Desse modo, estudos 

que pesquisam a qualidade no varejo eletrônico no presente necessitam redefinir esse 

conceito em função das diferenças entre os ambientes de negócios físico e virtual. 

Conforme as considerações de Sharma e Patterson (1999) a qualidade percebida 

afeta o comprometimento dos consumidores nos ambientes de serviços profissionais. A 

respeito desse tema, Wetzels, Ruyter e Birgelen (1998) admitiram que qualidade técnica 

e qualidade funcional seriam os pressupostos da fidelização do consumidor. Portanto, 

supõe-se que, como a comprometimento é uma intenção comportamental, as percepções 

que os consumidores têm de qualidade das transações on-line afetam suas intenções no 

relacionamento com a empresa, inclusive no que se refere à sua fidelização (Cronin e 

Taylor, 1992). 

Observa-se que o ambiente virtual é ainda muito mais vulnerável e competitivo que 

o ambiente físico tradicional, pois, não existem fronteiras e barreiras físicas entre as 

empresas e suas concorrentes. Portanto, é essencial que os clientes avaliem de forma 

positiva as transações via Internet, isto é, somente uma visão positiva da experiência de 

compra on-line será capaz de fazê-los comprar novamente naquela mesma loja virtual.  

Dentre os determinantes da lealdade será apresentada e discutida na próxima 

seção a satisfação do consumidor on-line. 
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2.5 A relação entre a logística do e-commerce e a satisfação e a lealdade dos 

consumidores no varejo virtual 

O crescente e constante nível de competitividade no varejo eletrônico estimula as 

empresas a dedicarem cada vez mais tempo e recursos em busca da satisfação de seus 

clientes. Por conseguinte, as empresas analisam e avaliam o novo comportamento dos 

consumidores advindo da satisfação dos mesmos, o gerenciamento do relacionamento 

com o cliente, a lealdade, a atitude positiva e o “boca-a-boca” positivo (Rossi e Slongo, 

1998). 

Embora existam diversas pesquisas publicadas no mundo todo que abordam a 

“satisfação do consumidor”, no Brasil ainda são poucos os registros de estudos que 

objetivam relacionar construtos como o ambiente do varejo eletrônico, qualidade 

percebida, logística e satisfação do consumidor on-line com a sua lealdade.  

Como bem nos assegura Anderson e Srinivasan (2003), pode se dizer que a 

falência de várias empresas ponto - com demonstrou que os princípios do marketing 

tradicional podem ser adequados ao contexto do ambiente virtual. Destacam o princípio 

da necessidade de retenção clientes, devido aos altos custos que uma empresa deve 

despender no processo de conquista de novos clientes. Portanto, não é exagero afirmar 

que a “lealdade” continua sendo uma variável extremamente importante neste processo.  

Na Internet, no entanto, o ambiente é ainda muito mais vulnerável e competitivo, pois 

neste contexto não há fronteiras e barreiras físicas entre as empresas e suas 

concorrentes. Mediante este cenário, é essencial que os clientes avaliem de forma 

positiva a compra via Internet, isto é, somente uma visão positiva da experiência de 

compra será capaz de fazê-los retornar a comprar novamente naquela mesma loja virtual.  

No próximo tópico serão apresentados os modelos mais utilizados na literatura 

atual para a mensuração da percepção da qualidade nas compras on-line.  

 

2.6 Modelos utilizados para mensuração da qualidade no ambiente on-line 

Direta ou indiretamente, diversos estudos contribuíram para o desenvolvimento da 

“mensuração da qualidade no ambiente on-line”. Dentre as inúmeras referências 
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realizadas por diversos estudiosos na área, destacam-se os modelos e-s-QUAL, e-TAM 

e  WebQual. 

2.6.1 Do modelo SERVQUAL ao modelo e-s-QUAL 

 

Neste subcapítulo, são abordados, primeiramente, o modelo analítico SERVQUAL 

e, por conseguinte, o modelo e-s-QUAL. O primeiro serviu como base para o 

desenvolvimento do segundo, hoje amplamente referenciado na literatura por causa da 

sua aplicabilidade adaptada ao ambiente virtual, mais especificamente, no varejo 

eletrônico. 

O modelo SERVQUAL faz a análise ao processo de tomada de decisão do 

consumidor tendo como objetivo a análise da qualidade de serviço das empresas. 

O primeiro modelo específico para avaliação de serviços pode ser atribuído ao 

trabalho dos pesquisadores norte-americanos Zeithaml, Parasuraman e Berry 

(1990), que o desenvolveram visando captar critérios para a avaliação da qualidade 

em serviços. De acordo com esses autores, os usuários avaliam a qualidade comparando 

o que desejam ou esperam do serviço com aquilo que, de fato obtêm. 

O modelo SERVQUAL é formado por múltiplos itens que medem as cinco 

dimensões ou determinantes da qualidade: confiabilidade, tangibilidade, segurança, 

responsividade e empatia. Para cada construto são efetuadas perguntas visando levantar 

as expectativas prévias dos clientes e suas percepções. 

No modelo mencionado, os critérios de avaliação aplicados levam em 

consideração as brechas, as lacunas e os hiatos (gaps), que são as diferenças entre as 

expectativas dos usuários e o que realmente é oferecido. Esses gaps representam 

grandes obstáculos à tentativa de se atingir um nível de excelência na prestação de 

serviços (Zeithaml; Parasuraman; Berry, 1990). 

A partir do modelo conceitual dos gaps (fig. 03), esses autores desenvolveram a 

escala SERVQUAL para mensuração das percepções dos clientes sobre a qualidade de 

serviços. Eles também afirmam que a qualidade percebida significa um julgamento global 

que o cliente faz da excelência ou superioridade do serviço, sendo uma forma de atitude 

relacionada, mas não equivalente, à satisfação, e que resulta de uma comparação entre 

as expectativas e as percepções de desempenho do serviço. 
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Figura 03 – Gaps: Modelo da qualidade de serviços 

 

Figura 03: Modelo da qualidade de serviços 
Fonte: Parasuraman et. Al. (1985, p.49) 

 
Conhecida por sua aplicabilidade, bem como pelo poder de diagnóstico, a escala 

SERVQUAL tem sido amplamente difundida e utilizada (Berry, Parasuraman E Zeithaml, 

2006). Seus criadores sugerem que ela deve ser devidamente adaptada 

a cada caso. A escala SERVQUAL surgiu de uma série de estudos qualitativos e 

quantitativos e resultou originalmente de cinco dimensões, conforme FIG. 04, a seguir: 
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Figura 04 – Determinantes da qualidade dos serviços. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Zeithaml, Parasuraman, e Berry (1990) 

 

Com base nessas 5 dimensões, encontra-se a diferença entre os escores de 

percepção e os de expectativa para determinar a mensuração da qualidade do serviço 

percebida pelo cliente. Logo, se a expectativa do serviço for superior à percepção, a 

qualidade percebida pelo usuário estará abaixo do grau esperado, ou seja, a diferença 

será negativa. Para que a diferença seja positiva, a percepção deve ser maior que a 

expectativa, o que indica uma qualidade acima do esperado (Johnston Clark, 2002). “A 

chave para um serviço de alta qualidade está em equilibrar as expectativas e as 

percepções”, conforme afirmam Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985). Por meio da 

aplicação do método SERVQUAL, pode-se identificar também os momentos de contato 

entre o prestador de serviços e o cliente / usuário, como, por exemplo: 

Acesso: facilidade de acesso físico, como proximidade, praticidade de chegar; 

Velocidade: rapidez para iniciar o atendimento, ou para executar o 

atendimento / serviço; 

Consistência: grau de ausência de variabilidade entre a especificação e a 

entrega do serviço; 

Competência: grau de capacitação técnica da organização para prestar o 
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serviço; 

Empatia: atenção individualizada aos clientes, contato e comunicação fáceis; 

Flexibilidade: grau de capacitação para alterar o pacote de serviços a fim de que se 

ajuste melhor à expectativa / desejo do cliente; rapidez e facilidade com as quais se 

executam alterações no pacote de serviço; quantidade de opções presentes no pacote 

de serviço; 

Segurança: nível de segurança pessoal ou do bem do cliente que passa pela 

prestação de serviço; 

Custo: para o cliente refere-se apenas ao preço, mas pode incluir custos adicionais, 

como, por exemplo, o custo para ter acesso ao processo; 

Conforto: nível de conforto oferecido pelas instalações do serviço; 

Qualidade de bens: qualidade da especificação dos bens materiais que são parte do 

pacote de valor entregue; qualidade de conformidade dos bens materiais; durabilidade 

dos bens materiais entregues; confiabilidade ou probabilidade de o bem entregue falhar 

dentro de determinado período de tempo. 

A escala SERVQUAL pode ser utilizada para diversas aplicações, entre elas a 

identificação de tendências da qualidade dos serviços, quando aplicada periodicamente 

aos os clientes. Pode ser aplicada também para avaliar os serviços de várias lojas ou 

instalações diferentes verificando se alguma possui deficiências quanto à qualidade 

percebida pelos clientes, podendo traçar ações de melhoria. Outra aplicação é a 

utilização na área de marketing para comparar um serviço aos dos seus concorrentes, 

identificando quais dimensões da qualidade são superiores aos concorrentes e quais 

precisam ser aprimoradas. 

Para Zeithaml (1987, p. 3), a qualidade percebida pode ser definida como “o 

julgamento do consumidor sobre a excelência ou superioridade global de um produto”. 

Percebe-se que a definição de qualidade de Zeithaml (1987) é amplamente aceita nos 

estudos convencionais de hoje. Portanto, nota-se uma limitação acerca dos conceitos de 

qualidade elaborados antes da popularização da internet que aconteceu por volta de 

1995. Portanto, novas pesquisas que aplicam o conceito de qualidade no varejo 

eletrônico necessitam atualizá-lo, devido à transição de um ambiente de negócios físico 

para um ambiente virtual. 
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Para dar continuidade a esta linha de pensamento, os autores partem para uma 

pesquisa de campo direcionada à construção de um instrumento para a mensuração da 

qualidade no ambiente eletrônico, o modelo e-s-QUAL. Desenvolvido por Zeithaml, 

Parasuraman e Malhotra (2000), o modelo constitui-se pela análise dessas sete variáveis 

a seguir: a eficiência, a confiança, a precisão, a privacidade, a capacidade de resposta, 

a compensação e o contato (Quadro 02). 

 

Quadro 02: As dimensões da escala e-s-QUAL 

Construtos Descrição 

Eficiência Facilidade e agilidade no acesso ao website. 

Precisão 

Cumprimento do prazo de entrega do serviço e 

disponibilidade do produto no estoque. Exatidão da informação 

apresentada. 

Confiança 
A funcionalidade correta e técnica do website. Garantia de 

disponibilidade das funcionalidades do Website constantemente.  

Privacidade 

Garantia de que as informações dos clientes não serão 

compartilhadas com outras empresas. O website demonstra o 

grau de segurança e sigilo das informações particulares do 

consumidor. 

Responsabilidade 

Capacidade de informar seus clientes adequadamente 

sobre procedimentos que devem tomar quando tiverem problemas 

no processo de compra. Adotar mecanismos de política de retorno 

de mercadorias e garantias dos produtos e serviços. 

 
Compensação  
 

Colocar em prática as políticas de retorno como devolução 

do dinheiro, trocas, etc. 

Contato 
Ofertar o serviço de atendimento ao cliente através do 

canal de contato de sua preferência e conveniência. 

 

Fonte: adaptado de Rodrigues (2004) 

A escala e-s-QUAL é uma transposição da escala SERVQUAL para o ambiente 

eletrônico, mais especificamente, na Internet (Zeithaml et al., 2000). Esta escala 

proporciona importantes contribuições, uma vez que destaca diversas dimensões 
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utilizadas para identificar a percepção de qualidade de serviços prestados por meio da 

Internet. Os construtos serão tratados a seguir. 

Parasuraman, Zeithaml e Malhotra (2005, p. 220), ao estudar e analisar as 

particularidades do ambiente eletrônico, “propuseram a escala e-s-QUAL para mensurar 

o desempenho da qualidade do website” 

Ao se tratar de percepção da qualidade especificamente no ambiente eletrônico, 

esses autores entenderam que, para mensurar a qualidade dos serviços eletrônicos é 

necessário que o usuário compare a sua expectativa sobre o serviço em relação ao 

desempenho real daquele mesmo serviço. Os fatores de mensuração da qualidade do 

modelo físico (SERVQUAL) se limitam a entender o domínio geral da qualidade dos 

serviços, isto é, tradicionalmente esse modelo avalia a qualidade de um serviço, 

considerando o valor percebido pelos consumidores associando-o às suas intenções 

comportamentais. 

Para Parasuraman, Zeithaml e Malhotra (2005, p. 217), qualidade é “a extensão 

pela qual o website auxilia, eficiente e efetivamente, a compra e a entrega do bem”. 

Dando seguimento a esta linha de raciocínio, os pesquisadores iniciam uma pesquisa de 

campo, cujo objetivo foi elaborar um novo instrumento de mensuração da qualidade, o e-

s-QUAL. 

Em linhas gerais, os consumidores esperam receber um serviço de boa qualidade 

por meio dos diversos canais que uma mesma empresa possa oferecer. Portanto, tornou-

se essencial o desenvolvimento de uma nova ferramenta que fosse capaz de medir a 

qualidade de um serviço tanto dos seus canais tradicionais, quanto dos canais on-line de 

uma empresa. 

2.6.2 Modelo e-TAM 

 

Heidjen (2000) propôs o modelo teórico e-TAM – Eletronic Technology Acceptance 

Model – cujo objetivo é evidenciar os principais fatores que exercem influência na questão 

referente à revisitação de um cliente a um determinado website. Trata-se de uma 

adaptação do modelo de aceitação tecnológica (TAM) desenvolvido por Davis (1989), 

criado especificamente para avaliar o comportamento de um indivíduo mediante a 

possibilidade de utilizar ou não um determinado sistema de informação. 
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O modelo TAM assume uma relação de causa entre crenças, atitudes, intenção e 

comportamento, baseada na TRA (Theory of Reasoned Action) - desenvolvida por 

Fishbein e Ajzen (1975). Aplicada no Marketing, a TRA trata da idéia de que o indivíduo 

avalia as consequências de um determinado tipo de comportamento e cria intenções de 

agir com essas avaliações.  

O modelo TAM apresenta dois conceitos principais: a utilidade percebida, que 

objetiva avaliar até que ponto um indivíduo considera que o uso de um determinado 

sistema melhoraria o seu desempenho nas atividades laborais; e a facilidade de uso 

percebida, cujo foco é avaliar o quanto um determinado indivíduo acredita que o uso de 

um sistema não irá exigir dele uma forte carga de esforço para execução (Davis, 1989). 

Segundo Heijden (2000) a grande maioria dos pesquisadores que investigam o 

modelo TAM utiliza sistemas de informação desenvolvidos no contexto do ambiente de 

trabalho, entretanto, as pessoas acabam limitadas a tal ambiente, sem ter à disposição, 

alternativas adequadas ao contexto da Internet. 

Em contrapartida, no altamente competitivo ambiente virtual existem vários 

websites à disposição, ofertando o senso de utilidade e prazer aos seus usuários. Desse 

modo, esses podem avaliar os websites, compará-los e trocar pelo website dos 

concorrentes sem sofrer praticamente nenhum tipo de pressão. Portanto, não é exagero 

argumentar que os visitantes avaliam a utilidade de um website em relação ao seu 

concorrente antes mesmo que ele desenvolva a intenção de um possível retorno. 

Nesse contexto, o autor utiliza como fonte de argumentação as variáveis “utilidade 

relativa” e “prazer relativo” com o intuito de explicar a intenção de revisitação a websites. 

Heijden (2000) definiu as quatro possibilidades abaixo como pressupostos do 

modelo e-TAM (Figura 05): 

 

 A intenção de revisitas influencia positivamente a revisita atual do website; 

 A percepção relativa de utilidade influencia positivamente a intenção de 

revisita; 

 A percepção relativa de prazer influencia positivamente a intenção de 

revisita; 
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 A percepção de facilidade de uso influencia positivamente a percepção 

relativa de utilidade; 

 A percepção de facilidade de uso influencia positivamente a percepção 

relativa de prazer; 

 

Figura 05: Modelo e-TAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 05: Modelo e-TAM 

Fonte: Heidjen (2000) 

Com o objetivo de avaliar exclusivamente a utilização de interfaces baseadas na 

Internet, Heidjen (2000) propôs o e-TAM, uma adaptação do modelo TAM, cuja variável 

denominada “uso do sistema” foi substituída por “retorno ao website” e a variável 

“intenção de uso” foi alterada para “intenção de retorno” ao website. 

 

 

2.6.3 Modelo WebQual 

 

Dentre os principais modelos de mensuração da qualidade dos websites, destaca-

se o WebQual criado pela pesquisadora Loiacono (2000). Este instrumento avalia a 

qualidade dos websites de varejo eletrônico sustentando-se nas cinco dimensões a 

seguir: Facilidade de uso, Utilidade, Entretenimento, Relação de complementaridade e 

Atendimento ao cliente.  

Num primeiro momento o WebQual foi utilizado para a análise de um grupo de 

utilizadores de quatro websites. Apesar de não ter sido criado com o objetivo de uso 
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comercial, o modelo foi revisto e testado em websites de notícias e websites de leilões 

on-line posteriormente às suas primeiras utilizações que eram limitadas ao ambiente 

acadêmico. 

Após ser testado em websites de vendas de passagens aéreas, reservas de 

hotéis, vendas de conteúdos como livros e músicas por download, o WebQual conquistou 

maior credibilidade e apresentou mais confiabilidade aos seus utilizadores. Estes testes 

analisaram suas 12 variáveis com diferentes construções em uma amostragem que 

envolveu mais de 800 estudantes universitários.  

O modelo WebQual como ferramenta desenvolvida e testada, teve inicialmente a 

Theory of Reasoned Action (TRA) e a Thecnology Acceptance Model (TAM) como 

fundamentos teóricos. Posteriormente desenvolveu e melhorou estas teorias por meio da 

sua aplicação no ambiente da Internet. Essas teorias permitiram ao autor desenvolver e 

aprimorar os modelos existentes, além de ajudá-lo a identificar mais variáveis 

relacionadas ao construto do entretenimento. 

 Ao desenvolver e atualizar o WebQual, Loiacono (2007) introduziu 36 perguntas 

que objetivavam medir 12 dimensões não muito aparentes à primeira vista, mas que 

foram consideradas decisivas pela pesquisadora no processo de análise da qualidade de 

websites.  Na sua nova proposição a autora expandiu os construtos originais do TAM 

Davis (1989) com o intuito de identificar dimensões determinantes da percepção. 

Em 2007, a pesquisadora propõe um instrumento com 36 itens, organizados em 4 

construtos e 12 dimensões. Os construtos originais do modelo TAM foram expandidos 

para identificar dimensões determinantes de sua percepção. Na proposição da autora, 

“facilidade de uso” é uma variável determinada pelas dimensões facilidade de 

entendimento e operação intuitiva. Já o construto “utilidade” é formado a partir das 

dimensões adequação da informação, interatividade, confiança e tempo de resposta. 

Adicionalmente, Loiacono (2007), propôs a inclusão de dois novos construtos: o primeiro 

denominado “entretenimento”, determinado pela percepção de apelo visual, inovação e 

apelo emocional e o segundo denominado “relacionamento complementar”, formado 

pelas dimensões da integração on-line, comparação com canais alternativos e imagem 

consistente. O quadro 03 apresenta todas as dimensões propostas pela autora junto a 

uma descrição sucinta de cada uma delas.  
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Quadro 03 – Apresentação das dimensões do modelo WebQual 

Construto Dimensão Descrição 

Facilidade de Uso 

Facilidade de 

Entendimento 

Possibilitar uma leitura clara, objetiva que 

ajude o fácil entendimento do conteúdo 

apresentado. 

Operação Intuitiva Facilidade na navegação e operação do 

website. 

 

Utilidade 

Interatividade Facilidade na comunicação entre clientes e 

empresa. 

Adequação da 

Informação 

A informação contida no website deve ser 

adequada aos objetivos de seus utilizadores 

e ainda otimizar a desenvoltura dos mesmos 

durante a navegação. 

 

Confiança  Trata-se de oferecer uma comunicação 

segura e zelar pela e privacidade dos dados 

fornecidos pelos usuários. 

 

Tempo de Resposta É o tempo gasto para se obter uma resposta 

após alguma requisição do navegador 

(clique). 

 

Entretenimento 

Inovação Trata-se da aplicação da criatividade para a 

criação de um design inovador. 

Apelo Visual Trata-se dos aspectos estéticos das páginas 

e objetos do website 

Apelo Emocional Envolvimento emocional do usuário no 

momento da utilização do website. 
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Relacionamento 

Complementar 

Integração On-line Fornecimento das principais transações 

necessárias pelo website. 

Imagem 

Consistente 

A imagem do website é consistente com a 

imagem projetada pela empresa através de 

outros meios de comunicação. 

Comparação com 

outros canais 

O website deve ser melhor ou pelo menos 

corresponder a outros meios de 

interação entre empresa e cliente. 

 

Fonte: adaptação de Loiacono et al. (2000) 

 

2.6.3.1 Facilidade de uso 

 

A Facilidade de Uso é um construto que transcende a ideia tradicional de que a 

informação deve ser de fácil leitura e de fácil utilização, isto é, o próprio conteúdo 

informacional do website deve sim proporcionar facilidade de navegação. As dimensões 

relacionadas à facilidade de uso são: Informação adequada e Facilidade de navegação. 

Conforme salientam Silvino e Abrahão (2003), para que um número maior de 

pessoas possa acessar um website, sua interface deve ser configurada de forma a não 

exigir dos utilizadores um novo aprendizado para associar comandos e ações. As 

operações devem ser intuitivas e processadas inconscientemente, levando o utilizador a 

um menor esforço cognitivo, facilitando a ação por ele requerida e reduzindo a 

probabilidade de erros. 

É fundamental que as informações contidas no website sejam apresentadas de 

forma clara, objetiva e de fácil leitura e compreensão. Elas devem ser úteis e estar 

acessíveis aos seus utilizadores. Ademais deve-se conhecer as expectativas do utilizador 

quanto à informação procurada (Silvino e Abrahão, 2003). 

A pesquisadora Loiacono (2000) considera que o construto facilidade de uso pode 

ser percebido de forma positiva quando o consumidor julgar um determinado website 

como sendo de fácil navegabilidade e operacionalidade, onde as informações podem ser 

lidas e entendidas sem muito esforço de sua parte. Uma navegação intuitiva deve ser 
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propiciada por uma interface que tenha em sua estrutura um conjunto de páginas que 

seja de fácil e aprazível visualização. Os textos devem ser dispostos de forma bem 

legíveis e os nomes de seções facilmente identificados com os conteúdos oferecidos. Em 

contrapartida, o mesmo poderá ser percebido de forma negativa quando essas 

expectativas não forem devidamente atendidas por meio da interface. 

Junto à facilidade de uso, encontra-se a dimensão da facilidade de navegação 

denominada “usabilidade” 5 pela International Standart Organization (ISO) – Organização 

Internacional de Normalização - referente à eficiência, eficácia e satisfação que um grupo 

específico de usuários pode atingir durante a realização de um conjunto específico de 

atividades num determinado ambiente. 

2.6.3.2 Utilidade 

 

Ainda neste contexto, o construto utilidade é percebido em quatro diferentes 

dimensões: adequação da informação, interatividade, confiança e tempo de resposta. 

Sobre a dimensão da adequação da informação observou-se que as informações 

de um website devem ser claras, relevantes e de fácil acesso, atendendo de forma 

satisfatória às expectativas dos usuários. Conforme afirma Nielsen (1997), a 

personalização da informação é um diferencial fundamental para que o website consiga 

oferecer o conteúdo adequado ao seu público alvo. 

A dimensão da interatividade define que os recursos disponíveis no website devem 

assegurar ao usuário agilidade e facilidade para completar os seus objetivos, como por 

exemplo, realizar pesquisas e utilizar funções de elementos interativos. De acordo com 

Straubhaar e LaRose (2004) uma boa comunicação se define pelo seu grau de 

interatividade. Os autores sugerem que, para alcançar um modelo ideal de interatividade 

um sistema de informação deve ser capaz de convencer os usuários de que eles estão 

interagindo com um ser humano, e não com uma máquina. 

Sobre a dimensão da confiança. Loiacono (2000) afirma que a sua percepção está 

diretamente ligada ao respeito da privacidade dos usuários, à confiabilidade técnica e ao 

fornecimento de conteúdo atualizado, além de oferecer um ambiente seguro e cumprir 

                                                         
5  O conceito de usabilidade é definido pelo ISO – International Standart Organization. Endereço na 

Internet: http://www.iso.org 

http://www.iso.org/
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prazos de entrega quando comercializar produtos. Segundo Kohli et al. (2004) é 

necessário assegurar que os clientes percebam a segurança do website para que eles 

possam adquirir confiança e comprometimento com a empresa. Garantir aos seus 

clientes que seus dados não serão compartilhados nem utilizados para outros fins ou por 

terceiros é uma condição fundamental para oferecer a sensação de confiança. 

Na dimensão do tempo de resposta, o website deve oferecer ao usuário acesso 

rápido e ágil durante a navegação. As páginas e objetos devem ser carregados 

rapidamente e toda a estrutura de hardware e software necessária para a garantia desta 

agilidade e estabilidade precisa ser muito bem analisada durante processo de 

planejamento e elaboração do website, isto é, as páginas e seus respectivos objetos 

devem estar muito bem dimensionados em sua capacidade de receber inúmeros acessos 

simultâneos e protegidos de ataques virtuais. À medida que um usuário se conecta a 

algum website, o mesmo vai acumulando conexões simultâneas até atingir um limite 

máximo de tráfego, portanto, efetuar o balanceamento de carga é uma ação essencial 

como forma de garantir o acesso de vários usuários a um único conteúdo sem que o 

website fique lento demais ou fique inacessível. 

2.6.3.3 Entretenimento 

 

O construto entretenimento, proposto por Loiacono (2000) refere-se aos estímulos 

que o website deve ofertar ao cliente com o objetivo de que o mesmo tenha uma 

experiência de navegação leve e aprazível. Aspectos ligados à estética, estímulos 

emocionais dos clientes e a constante inovação do website em relação aos concorrentes 

do mercado, representam as principais dimensões desse construto. 

As dimensões relacionadas ao entretenimento são a atração visual, que é 

transmitida por meio das características estéticas do website e pelas categorias 

conceituais aplicadas com o objetivo de estabelecer valor estético, e a dimensão da 

inovação, a qual pode levar o usuário a escolher entre um ou outro website. Inovação é 

qualquer ideia ou produto percebido pelo usuário como sendo novo e diferenciado. 

Quanto aos aspectos emocionais do website, estes devem ser analisados por meio da 

dimensão da atração emocional. Torna-se relevante observar que um estudo realizado 
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pela agência americana Pew Research Center em 2005, identificou que o tempo que as 

pessoas passam na Internet é um ampliador dos laços sociais. 

Os autores Hoffman e Novak (1995) afirmam que os profissionais que criam um 

website devem buscar aplicar recursos computacionais que possibilitem ao usuário uma 

boa experiência com o fluxo de navegação a fim de se evitar o estresse causado por uma 

navegação difícil e confusa. 

2.6.3.4 Relacionamento Complementar 

 

O último construto apresentado por Loiacono (2000) é o relacionamento 

complementar o qual avalia a relação entre a empresa física e a empresa virtual 

representada pelo seu website. As dimensões determinantes deste construto são três: A 

percepção de integração on-line, na qual se avalia o desempenho das principais 

transações no ambiente virtual que antes eram oferecidas somente nas lojas físicas; A 

comparação com outros canais, na qual o seu autor destaca que as transações on-line 

devem ser ainda melhores ou, no mínimo, semelhantes àquelas realizadas em outros 

meios já existentes de interação entre clientes e empresa; A imagem consistente, que 

garante que a imagem do website seja a mesma projetada pela empresa nos outros 

meios de comunicação. 

Alguns autores como Berry e Parasuraman (1995), por exemplo, atentam sobre a 

importância de as empresas focarem sua atenção nos aspectos que ajudam a manter 

seus clientes sempre interessados em voltar a utilizar os seus websites. Tais autores 

afirmam também que os clientes fiéis e verdadeiros são aqueles que estão satisfeitos 

com o seu fornecedor e percebem que estão recebendo valor e, por conseguinte, passam 

a sentirem-se valorizados também. Esse tipo de cliente muito provavelmente irá retornar 

e continuar a utilizar os serviços on-line oferecidos pela empresa e, muito raramente, irá 

recorrer ao website dos seus concorrentes. Desse modo, torna-se possível o 

estabelecimento de uma relação mais duradoura entre empresa e clientes. 

A avaliação de um serviço oferecido por uma empresa pode ser obtida da 

comparação entre as expectativas de seus clientes e aquilo que a empresa os entrega 

de fato, pois tais expectativas exercem fundamental papel neste processo, (Berry E 

Parasuraman, 1995).  Pode-se observar que o retorno do cliente ou mesmo sua intenção 
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de retornar ao website da empresa acontece em função de um conjunto de fatores que 

ocorrem durante o momento em que este está efetuando uma pesquisa, uma compra ou 

qualquer outra forma de interação durante a sua experiência de uso destes serviços. 

2.7 O modelo analítico proposto  

 

Durante a pesquisa bibliográfica sobre a mensuração da percepção da qualidade 

do site das lojas virtuais, outras ferramentas com esse mesmo objetivo foram avaliadas. 

Dentre os modelos analisados, observou-se o modelo WebQual da pesquisadora 

Loiacono (2000) como o mais adequado para este tipo de análise. 

Trata-se de uma ferramenta que pode contribuir substancialmente no momento da 

elaboração do website, uma vez que leva em consideração a percepção dos usuários. 

Esta ferramenta também pode contribuir no aprimoramento de websites já existentes, 

(RODRIGUES, 2004). O autor sugere que o modelo seja exaustivamente testado em 

clientes de diferentes setores e afirma que o WebQual é a escala mais adequada para 

mensurar a percepção da qualidade de um website pelos seus respectivos usuários. 

O modelo WebQual, é um instrumento composto por 36 itens, distribuídos nos 

quatro construtos a seguir: Facilidade de Uso, Utilidade, Entretenimento e 

Relacionamento Complementar. Cada um destes construtos foi subdividido em 12 

dimensões a seguir: Facilidade de Entendimento, Operação Intuitiva, Adequação da 

Informação, Interatividade, Confiança, Tempo de Resposta, Apelo Visual, Inovação, 

Apelo Emocional, Integração on-line, Comparação com outros canais e Imagem 

Consistente. As dimensões que determinam a percepção da qualidade foram 

identificadas a partir da expansão das categorias originais do antigo modelo TAM (Davis, 

1989) conforme mencionado anteriormente.  

Visto que o objetivo desta pesquisa é analisar a relação entre a qualidade do site 

de lojas virtuais, a logística do comércio eletrônico e a satisfação e lealdade do 

consumidor da internet, o modelo analítico da presente dissertação é composto por dois 

componentes que formam a transação online, o primeiro componente é a qualidade do 

website que é representado pelo modelo WebQual da pesquisadora Loiacono (2000),  o 

segundo componente constitui a logística do e-commerce cujo os componentes estão 

apresentados no quadro abaixo: 
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Quadro 04: Componentes da logística 

 

Quadro 04 - Dimensões da qualidade em serviços logísticos segundo a literatura. 
Fonte:Tontini eZanchett (2010). 
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O quadro 04 apresenta as 15 dimensões do serviço logístico consideradas como 

mais relevantes pelos autores de maior expressão da literatura de logística atual (Mello, 

2017). 

 

3 METODOLOGIA 

Neste capítulo são abordados a natureza da pesquisa e os procedimentos 

metodológicos os quais envolvem o instrumento de coleta de dados, o pré-teste do 

questionário, o universo e amostra investigados, a coleta de dados e a estratégia de 

análise de dados. 

3.1 Natureza da pesquisa 

 

Este estudo pode ser classificado como uma pesquisa de natureza descritiva, com 

abordagem quantitativa. A pesquisa descritiva é um tipo de estudo conclusivo que busca 

descrever algo (Malhotra, 2012). Para Oliveira (2001) a pesquisa quantitativa tem por 

objetivo quantificar as opiniões, informações e dados coletados por meio de questionários 

fazendo uso de diversas técnicas estatísticas. 

Para a coleta de dados, realizou-se uma pesquisa de campo, do tipo survey. 

Conforme afirma Malhotra (2001) o método survey tem por finalidade obter respostas 

sobre questionamentos que abordam o comportamento, as atitudes, as motivações, as 

intenções, as características demográficas e outros aspectos que envolvem os 

participantes. 

As principais etapas da pesquisa survey são: a criação do instrumento de coleta 

de dados, o pré-teste do questionário, a seleção da amostra, coleta, análise dos dados e 

interpretação e apresentação dos resultados (Gil, 1999).  

Conforme afirma Malhotra (2001), a aplicação dos formulários de pesquisa via web 

oferece uma grande vantagem que é a possibilidade de se elaborar campos de dados 

que não permitem aos respondentes a seleção de mais de uma resposta além de orientá-

los a preencher corretamente todos os campos do questionário. 

Na próxima seção serão apresentados os “Procedimentos metodológicos” os quais 

contemplam o modelo analítico e os seus componentes e nas subseções seguintes, o 
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instrumento de coleta de dados, o pré-teste do questionário, o universo e amostra 

investigados, a coleta de dados e a estratégia de análise de dados. 

 

 

3.2 Procedimentos metodológicos 

 

Utilizando um modelo analítico composto por dois componentes que formam a 

transação online, o componente da qualidade do website e o componente da logística do 

e-commerce, anteriormente descritos no referencial teórico, o pesquisador elaborou 

questões pertinentes às dimensões da qualidade do website e às dimensões do serviço 

de logística no e-commerce.  

A figura 06 representa os construtos utilizados como orientadores na construção 

de variáveis relativas às dimensões da qualidade do website. 
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Figura 06: Diagrama de representação dos construtos do modelo WebQual 

 

Figura 06: diagrama de representação dos construtos do modelo WebQual 
Fonte: Adaptado de Loiacono (2000) 

 

Para avaliar o componente logístico, o modelo analítico teve por base sete dos 

quinze construtos logísticos mencionados anteriormente no quadro 04. A Figura 07 

representa um mapa conceitual contendo cada um dos construtos que avaliam o 

componente logístico. 
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Figura 07 – Mapa conceitual do componente logístico 

 

Figura 07: Mapa conceitual do componente logístico 
Fonte: adaptado de Mello (2017) 
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3.2.1 Instrumento de coleta de dados 

 

O instrumento de coleta de dados aplicado na pesquisa apresenta 42 questões 

direcionadas a responder os componentes da qualidade do website, 15 direcionadas a 

responder os componentes da logística do e-commerce, além de 2 questões 

introdutórias, 2 sobre satisfação, 5 sobre fidelidade e 6 sobre características e hábitos 

dos respondentes, totalizando 72 questões. Os respondentes foram convidados a 

preenchê-lo via e-mail e mensagens nas redes sociais.  

Procurando seguir o mesmo padrão utilizado por Loiacono (2000), adotou-se a 

escala do tipo Likert nas questões dos componentes da qualidade do website e da 

logística do e-commerce, com sete pontos variando de 1 a 7, onde o valor 7 significa:  

“concordo totalmente”, o valor 6 significa: “concordo fortemente”,  o valor 5 significa: 

“concordo levemente”, o valor 4 significa: “nem concordo nem discordo”, o valor 3, 

“discordo levemente”, o valor 2, “discordo fortemente” e o valor 1 significa “discordo 

totalmente”. 

Conforme sugerem Churchill e Lacobuci (2002), na introdução do questionário 

foram apresentados alguns itens como, por exemplo, a identificação pessoal do 

pesquisador e da instituição por ele representada, o pedido de favor, a importância da 

pesquisa e a garantia de sigilo. O objetivo da apresentação desses itens antes das 

perguntas foi minimizar a resistência dos respondentes e motivar sua participação na 

pesquisa. 

Após alguns testes e revisões, o instrumento de coleta de dados foi concebido no 

formato eletrônico, hospedado na nuvem e disponibilizado em um endereço na Internet 

com o objetivo de facilitar o acesso aos respondentes (Apêndice 1). 

O instrumento de coleta de dados ficou disponível na Internet durante as duas 

últimas semanas de janeiro e a primeira semana de fevereiro de 2018, onde pôde ser 

facilmente acessado e respondido pelos respondentes selecionados previamente por 

meio de convite via e-mail e redes sociais para participarem da pesquisa.  
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3.2.2 Pré-teste do questionário 

 

Foi aplicado um pré-teste a um total de 20 pessoas próximas (amigos e familiares) 

para verificar a compreensão e a possível existência de dúvidas para responder o 

questionário. Após as respostas dos entrevistados ao questionário pré-teste, foram feitas 

indagações verbais para verificar o entendimento dos entrevistados. Foi constatado que, 

embora extenso e detalhado, o questionário preenchia as condições de clareza e 

facilidade de respostas. 

 

3.2.3 Universo e amostra 

 

O universo de dados, segundo Malhotra (2001), trata-se de um conjunto de 

componentes os quais apresentam características em comum, podendo ser quantificado, 

ordenado, pesado e que dê sustentação para os atributos que se intenciona analisar. 

A população definida para o levantamento de dados e informações envolveu 

indivíduos residentes em Belo Horizonte, de ambos os sexos, cursando a graduação, 

graduados e pós-graduados que utilizam lojas virtuais para a realização de compras on-

line.  

De acordo com Malhotra (2001) normalmente calcula-se o número de pesquisados 

estatisticamente por meio do tamanho da amostra sobre o universo demonstrado. Para a 

determinação da quantidade dos respondentes a serem pesquisados, selecionou-se um 

grupo de amostra por acessibilidade, cujo intuito foi de se reduzir a um número mínimo 

de participantes que pudesse representar adequadamente os resultados populacionais. 

A amostragem pesquisada pode ser descrita como do tipo não probabilística e 

intencional, devido à facilidade de contato e acesso que este pesquisador, que atua como 

professor universitário teve aos respondentes. 

Entende-se como amostra não probabilística aquela em que nem todos os 

componentes da população apresentam a mesma probabilidade de composição da 

amostra. Podemos separar a amostra de uma população em diferentes lugares, como, 

por exemplo, universidades, empresas, segmentos de mercado, bairros, cidades, 

regiões, etc. A seleção dos respondentes desta pesquisa foi realizada conforme os 
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critérios de acessibilidade, uma vez que se buscou um perfil de pessoas que estão 

cursando a graduação, graduadas e pós-graduadas (Aaker, Kumar e Day, 2004).  

A amostra inicial desta pesquisa foi composta por 600 pessoas, dentre 

servidores administrativos, docentes, alunos de graduação, mestrado e doutorado, que 

possuem o perfil de consumidor potencial de produtos e serviços da Internet e para as 

quais foi enviado o questionário. 

A amostra pesquisada teve o seu dimensionamento por meio da utilização de 

fórmulas de amostragem probabilísticas que objetivam obter um número mínimo de 

participantes. 

Neste estudo, calculou-se a amostra utilizando-se a fórmula descrita por 

Levine et al. (2000) e adotou-se o critério de 6% de erro e 95% de confiança, conforme 

demonstrado na fórmula abaixo: 

E

Z

2

2

0
2/ qp


   

Onde 

no = número de indivíduos da amostra;  

Zα/2 = valor crítico que corresponde ao grau de confiança desejado;  

p = proporção populacional de indivíduos que pertence à categoria de 

interesse do estudo;  

q = proporção populacional de indivíduos que não pertence à categoria de 

interesse do estudo; e  

E = margem de erro máximo de estimativa.  

 

Se “p” e “q” não forem conhecidos exige-se que se substituam os valores 

populacionais p e q, por valores amostrais pˆ e qˆ. Caso pˆ e qˆ também sejam valores 

desconhecidos, iremos substituí-los por 0,5 para se obter a estimativa expressa na 

fórmula abaixo (LEVINE et al., 2000): 

 

e

QPZ
2

2
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Onde 
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Z = valor da abscissa da curva normal reduzida e é encontrada em função do 

intervalo de confiança desejado. Neste contexto, usou-se um intervalo de 

confiança de 95%, e o Z é igual a 1,96; 

E = é o erro admissível para a estimativa; 

P = estimativa inicial da proporção de interesse; e 

Q = 1 – P. 

 

O tamanho da amostra para uma população infinita, para as condições acima 

especificadas é igual a 267 indivíduos.  

           

Considerando que uma amostra que não seja infinita, é recomendável a 

aplicação do fator de correção de seu tamanho. Conforme afirma Aaker (2000, p. 381), 

considera-se população infinita aquela em que N (tamanho da população) seja superior 

a 100.000.  

Conforme mencionado anteriormente no capítulo introdutório desta pesquisa, 

o website: Internet World Stats afirma que, no Brasil, mais de 50% dos brasileiros foram 

considerados como usuários da rede Web. Supondo que a estatística fornecida pelo 

comitê gestor da internet, acima mencionada, possa ser aplicada para região de Belo 

Horizonte, a população estudada seria constituída por mais de 1.250.000 usuários. 

Portanto, a população de interesse da pesquisa pode ser considerada infinita 

e a amostra mínima estimada nesta pesquisa correspondeu a 267 participantes, 

proporcionando a confiança de 95% e margem de erro de 6%.  

Nesta pesquisa foram obtidos 212 questionários respondidos corretamente 

sem quaisquer tipos de perdas; portanto, a amostra final da pesquisa proporcionou um 

nível de confiança de 95% e uma margem de erro próxima a 6%, mais precisamente igual 

a 6,7%.  

3.2.4 A coleta de dados 

 

Para a aplicação do instrumento de coleta de dados, foi utilizado o aplicativo online 

“Google Formulários”.  O levantamento foi realizado por meio de um questionário 

estruturado aplicado a uma amostra inicial de aproximadamente 600 indivíduos que se 

adequavam em potencial ao perfil definido para os fins dessa análise.   
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No intuito de facilitar o entendimento do respondente, o levantamento buscou 

padronizar todas as perguntas. Para a coleta estruturada foi criado um questionário 

estruturado onde as perguntas foram realizadas de modo ordenado por categorias de 

perguntas.  

3.2.5 Estratégia para análise dos dados 

 

O principal método para análise e apresentação dos resultados da pesquisa foi a 

análise estatística. Os métodos de estatística descritiva, inferencial e multivariada foram 

aplicados com o objetivo de apresentar os aspectos mais relevantes que foram 

observados durante a pesquisa. Para a análise estatística foram utilizados os softwares 

SPSS (Statiscal Package for Social Sciences) e Smart PLS no processamento das 

informações e os respectivos resultados estão apresentados no próximo capítulo desta 

pesquisa na “Apresentação e análise dos resultados”. 

 

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

São consideradas a seguir a apresentação e análise dos resultados da pesquisa 

de campo realizada, objetivando explorar o modelo conceitual formulado que relaciona 

os construtos qualidade percebida do website de lojas virtuais, logística do e-commerce, 

satisfação e lealdade, no contexto das compras on-line. 

Serão explorados neste capítulo: (I) a auditoria dos dados da pesquisa, por meio 

de MVA – Missing Value Analisys, e da análise de outliers, ou de dados atípicos; (II) o 

teste da escala utilizada para análise dos construtos do modelo, (III) a apresentação da 

avaliação feita pelos consumidores dos indicadores e dos construtos relativos ao serviço 

prestado e (IV) a pesquisa das influências entre os construtos do modelo analítico, por 

meio de equações estruturais. 
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4.1 Validação dos dados da pesquisa 

 

Todas as questões do questionário aplicado eram de preenchimento obrigatório, 

evitando dados ausentes no conjunto de indicadores formadores dos construtos do 

modelo aplicado, bem como nas variáveis de caracterização da amostra. 

Objetivando-se identificar possíveis outliers univariados, foi aplicado o método de 

padronização dos indicadores e comparação do valor absoluto das variáveis 

padronizadas (Z) com o limite estabelecido de Z crítico igual a 3,29. A técnica de 

padronização dos indicadores consiste em expressá-los em termos de unidades de 

desvio padrão subtraindo cada variável da sua média e dividindo o resultado pelo desvio 

padrão, resultando em uma nova variável Z com média igual a zero e variância igual a 

um. 

A Equação 1, a seguir, representa a fórmula da padronização de variáveis, ou 

indicadores. 

Equação 1 – Fórmula para a padronização dos indicadores 

Z =  
(X − X̅)

σ
 

A medida D² de Mahalanobis é frequentemente utilizada para identificação de 

outliers multivariados. Essa medida possibilita obter a posição de cada observação 

comparada com o centro de todos os dados, em um conjunto de variáveis. O teste de 

qui-quadrado é realizado para identificar combinações atípicas no conjunto das variáveis 

observáveis. Ou seja, no espaço multidimensional, os valores muito elevados para o D² 

representam observações mais afastadas da distribuição. Conforme Hair et al. (2009), 

são considerados outliers multivariados os valores amostrais que apresentam uma 

significância do teste de qui-quadrado inferior a 0,001. 

Nos testes aplicados nessa pesquisa foram detectados 26 outliers univariados e 

10 outliers multivariados.  Neste estudo optou-se por não excluir os casos atípicos 

identificados, pois, considera-se que as observações com valores extremos 

frequentemente constituem casos válidos da população. A eliminação destes casos pode 

limitar a generalidade da análise multivariada, apesar de possivelmente melhorar os seus 

resultados (Hair et al., 2009). 
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4.2 Linearidade dos dados 

 

Diversas técnicas multivariadas têm por base as medidas correlacionais de 

associação (Hair et al., 2009), dentre elas, a modelagem de equações estruturais 

aplicada nessa pesquisa. Portanto, é de suma relevância averiguar se a relação entre os 

dados em questão é linear.  Por essa razão, realiza-se o cálculo das correlações e testa-

se sua significância. 

Em um primeiro momento utilizou-se o Teste de Bartlett de significância geral de 

todas as correlações (Hair et al., 2009). Esse teste tem por objetivo examinar as 

correlações entre as variáveis de cada construto e verificar a existência ou não de inter-

correlação significante. Caso o resultado do teste seja significativo, indica que há a 

linearidade nos dados.  

O Quadro 05 a seguir aponta que existe significância estatística das correlações 

entre as variáveis, transparecendo a existência de linearidade dos dados. 

Teste KMO e Bartlett's  

Kaiser-Meyer-Olkin  Medida da amostragem 

Adequação. 

.873 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 9270.144 

df 2016 

Sig. .000 

 
Quadro 05 - Teste de Bartlett 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Outra análise revelou que mais de 98% das correlações existentes entre os pares 

de indicadores, mostraram-se significativas ao nível de 95% de confiança, suportando a 

suposição de relação linear entre as variáveis. 
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4.3 Normalidade dos dados 

 

Os testes paramétricos de hipóteses são fundamentados na suposição de normalidade 

dos dados, ou seja, assumindo que as variáveis possuam a Distribuição Normal. 

Entretanto, a utilização da escala de Likert implica em obtenção de dados de natureza 

discreta, no presente estudo uma variável discreta com valores entre 1 e 7.  A suposição 

de que os dados seguem distribuição normal, frequentemente não é verificada. Os 

denominados “desvios de normalidade” referem-se aos dados que não seguem uma 

distribuição normal e, portanto, não podem ser utilizados em técnicas que utilizam este 

tipo de distribuição de probabilidade. Nessa dissertação, o teste K-S de Kolmogorov-

Smirnov constatou que as variáveis observáveis, ou indicadores, não seguem a 

Distribuição Normal. Entretanto, para a aplicação do modelo estrutural foi aplicado o 

método PLS – Partial Least Square estimation, por meio do programa SmartPLS, que 

não requer a normalidade dos dados. 

4.4 Modelagem de equações estruturais 

 

Para testar a escala utilizada na pesquisa e encontrar as relações entre os 

construtos do modelo da formação da lealdade foi utilizada a modelagem de equações 

estruturais. 

O passo inicial da análise consiste em testar a escala utilizada na pesquisa 

avaliando a confiabilidade dos indicadores, a confiabilidade de consistência interna, a 

validade convergente e a validade discriminante. 

A confiabilidade do indicador é avaliada pela proporção da variância de um 

indicador que pode ser explicada pela variável latente subjacente. Cargas fatoriais iguais 

ou superiores a 0,70 indicam a existência de confiabilidade do indicador e justifica a sua 

inserção no modelo. Em pesquisas exploratórias cargas fatoriais acima de 0,40 são 

consideradas aceitáveis para certificar a confiabilidade do indicador (Hulland, 1999). A 

Figura 3 a seguir apresenta as cargas fatoriais dos indicadores presentes no modelo 

analítico da presente dissertação. Todos os indicadores apresentaram cargas fatoriais 

acima de 0,50, a maioria dos quais com cargas acima de 0,70. 
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O passo inicial da análise consiste em testar a escala utilizada na pesquisa 

avaliando a confiabilidade dos indicadores, a confiabilidade de consistência interna, a 

validade convergente e a validade discriminante. 

A confiabilidade do indicador é avaliada pela proporção da variância de um 

indicador que pode ser explicada pela variável latente subjacente. Cargas fatoriais iguais 

ou superiores a 0,70 indicam a existência de confiabilidade do indicador e justifica a sua 

inserção no modelo. Em pesquisas exploratórias cargas fatoriais acima de 0,40 são 

consideradas aceitáveis para certificar a confiabilidade do indicador (Hulland, 1999). A 

Figura 3 a seguir apresenta as cargas fatoriais dos indicadores presentes no modelo 

analítico da presente dissertação. Todos os indicadores apresentaram cargas fatoriais 

acima de 0,50, a maioria dos quais com cargas acima de 0,70. 

 

Tabela 02 - Cargas fatoriais 

CARGAS FATORIAIS DO CONSTRUTO AGILIDADE 

INDICADORES 

CONSTRUTO 

AGILIDADE 

                   AGILIDADE1 0,90 

                   AGILIDADE2 0,74 

                   AGILIDADE3 0,65 
 

 

CARGAS FATORIAIS DO CONSTRUTO APOIO 

INDICADORES 

CONSTRUTO  

APOIO 

                       APOIO1 0,80 

                       APOIO2 0,86 
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CARGAS FATORIAIS DO CONSTRUTO  ENTRETENIMENTO 

INDICADORES 

CONSTRUTO  

ENTRETENIMENTO 

             APELO_EMOCIONAL1 0,59 

             APELO_EMOCIONAL2 0,64 

             APELO_EMOCIONAL3 0,65 

                    INOVAÇAO1 0,77 

                    INOVAÇAO2 0,72 

                    INOVAÇAO3 0,77 

                    INOVAÇAO4 0,66 

                    INOVAÇAO5 0,69 

                      VISUAL1 0,74 

                      VISUAL2 0,79 

                      VISUAL3 0,78 

CARGAS FATORIAIS DO CONSTRUTO  FACILIDADE 

INDICADORES 

 

 

CONSTRUTO  

FACILIDADE 

FACILIDADE_DE_ENTENDIMENTO1 0,83 

FACILIDADE_DE_ENTENDIMENTO2 0,82 

FACILIDADE_DE_ENTENDIMENTO3 0,78 

FACILIDADE_DE_ENTENDIMENTO4 0,81 

OPERAÇÕES_INTUITIVAS1 0,78 

OPERAÇÕES_INTUITIVAS2 0,73 

OPERAÇÕES_INTUITIVAS3 0,64 
 

  

CARGAS FATORIAIS DO CONSTRUTO  FLEXIBILIDADE 

INDICADORES 

 

 

CONSTRUTO  

FLEXIBILIDADE 

               FLEXIBILIDADE1 0,92 

               FLEXIBILIDADE2 0,78 

 
 

CARGAS FATORIAIS DO CONSTRUTO  LEALDADE 

INDICADORES 

 

 

CONSTRUTO  

LEALDADE 
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                  FIDELIDADE1 

 

0,86 

                  FIDELIDADE2 0,87 

                  FIDELIDADE3 0,92 

                  FIDELIDADE4 0,93 

                  FIDELIDADE5 0,60 
 

CARGAS FATORIAIS DO CONSTRUTO  QUANTIDADE 

INDICADORES 

 

 

CONSTRUTO  

QUANTIDADE 

                  QUANTIDADE1 0,92 

                  QUANTIDADE2 0,87 
 

CARGAS FATORIAIS DO CONSTRUTO  RASTREABILIDADE 

INDICADORES 
 
 

CONSTRUTO  

RASTREABILIDADE 

             RASTREABILIDADE1 0,90 

             RASTREABILIDADE2 0,92 

 
 
 
 
 
 

 

 

CARGAS FATORIAIS DO CONSTRUTO  - RECUPERAÇÃO 

INDICADORES 

 

 

CONSTRUTO  

RECUPERAÇÃO 

             RECUPERAÇÃO1 0,91 

             RECUPERAÇÃO2 0,93 
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CARGAS FATORIAIS DO CONSTRUTO  RELACIONAMENTO 

INDICADORES 
 
 

CONSTRUTO  

             
RELACIONAMENTO 

COMPARAÇÃO_COM_OUTROS_CANAIS1 0,68 

COMPARAÇÃO_COM_OUTROS_CANAIS2 0,64 

COMPARAÇÃO_COM_OUTROS_CANAIS3 0,50 

IMAGEM1 0,51 

IMAGEM2 0,56 

IMAGEM3 0,53 

INTEGRAÇÃO_ONLINE1 0,68 

INTEGRAÇÃO_ONLINE2 0,78 

INTEGRAÇÃO_ONLINE3 0,75 
 

 

CARGAS FATORIAIS DO CONSTRUTO  SATISFAÇÃO 

INDICADORES 
 
 

CONSTRUTO  

SATISFAÇÃO 

                  SATISFAÇÃO1 0,95 

                  SATISFAÇÃO2 0,95 
 

 
 Tabela 02 – Cargas fatoriais 
 Fonte: Dados da pesquisa 

 

A presente dissertação possui características exploratórias, ao propor a avaliação 

de um segmento específico, constituído pelo e-commerce em varejo online, utilizando 

duas dimensões principais, a performance do site e o desempenho da logística. Por este 

motivo optou-se neste trabalho em manter no modelo os indicadores que apresentassem 

cargas fatoriais acima de 0,40, e desta forma todos os indicadores foram mantidos na 

análise. Como apresentado na Tabela 03 a seguir, os demais critérios utilizados para 

testar a escala empregada nesta investigação, mostraram-se satisfatórios. Este fato 

reforçou o argumento favorável à permanência de todos os indicadores no modelo 

analítico. 
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Tabela 03 – Medidas para teste da escala 
 

              
VME 

CONFIABILIDADE 
COMPOSTA 

R 
QUADRADO 

CRONBACHS 
ALPHA 

      AGILIDADE 0,59 0,81 0,00 0,64 

          APOIO 0,69 0,82 0,00 0,56 

 NTRETENIMENTO 0,51 0,92 0,00 0,91 

     FACILIDADE 0,60 0,91 0,00 0,89 

  FLEXIBILIDADE 0,73 0,84 0,00 0,65 

       LEALDADE 0,72 0,93 0,56 0,90 

        PRODUTO 0,81 0,89 0,00 0,76 

     QUANTIDADE 0,77 0,87 0,00 0,71 

RASTREABILIDADE 0,83 0,91 0,00 0,79 

    RECUPERAÇÃO 0,85 0,92 0,00 0,82 

 ELACIONAMENTO 0,40 0,85 0,00 0,81 

     SATISFAÇÃO 0,90 0,95 0,64 0,89 

      UTILIDADE 0,41 0,91 0,00 0,89 

 
Tabela 03 – Medidas para teste da escala 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

A confiabilidade da consistência interna da escala foi testada por meio do 

coeficiente Alfa de Cronbach e pela Confiabilidade Composta. O coeficiente Alfa de 

Cronbach (A.C.) é um indicador que representa a proporção da variância total da escala 

que é atribuída ao verdadeiro escore do construto latente que está sendo mensurado. A 

Confiabilidade Composta (C.C.) é a medida do grau em que um conjunto de itens de um 

construto é internamente consistente em suas mensurações. De acordo com 

Tenenhauset al. (2005), os indicadores A.C. e C.C. devem ser maiores que 0,70 para 

indicação de confiabilidade do construto, sendo que, para autores como Hair et al. (2009), 

valores acima de 0,60 também são aceitos. 

Todos os construtos, constantes no modelo final, atenderam a condição de Alfa de 

Cronbach e Confiabilidade Composta acima de 0,60, com exceção de Apoio Pós-Entrega 

(0,56) próximo a 0,60, atendendo em quase a sua totalidade o critério de consistência 

interna da escala. 

Segundo as orientações de Hair et al. (2009), a validade de um construto é 

composta de quatro componentes: validade convergente, validade discriminante, 

validade de face e validade nomológica. 



68 

 

Para examinar a validade convergente, que representa a avaliação do grau em 

que as medidas do mesmo conceito estão correlacionadas, foi utilizado o critério proposto 

por Fornell e Larcker (1981). Tal critério propõe que há validação quando a Variância 

Média Extraída – AVE for superior a 50% (Henseleret al., 2009) ou 40% (Nunnaly & 

Bernstein, 1994). A AVE indica o percentual médio de variância compartilhada entre o 

construto latente e seus indicadores. Todos os construtos, constantes no modelo final, 

acataram o critério de AVE – Average Variance Extracted, acima de 0,40 e para a maioria 

dos construtos esta variância ficou acima de 0,50, atendendo ao critério de validade 

convergente da escala. 

Para a avaliação de validade discriminante, grau em que um construto é 

verdadeiramente diferente dos demais, os indicadores devem se relacionar mais 

fortemente com os construtos aos quais fazem referência do que com outros construtos 

presentes no modelo. Fornell e Larcker (1981) sugerem a comparação da variância 

extraída média (AVE) de cada construto com a variância compartilhada (o quadrado do 

coeficiente de correlação) entre todos os pares de construtos. A validade discriminante é 

verificada quando todos os construtos apresentam variâncias extraídas maiores do que 

as respectivas variâncias compartilhadas. A validade discriminante não pode ser 

verificada para o construto “Utilidade”, em todos os demais construtos a AVE – Average 

Variance Extracted mostrou-se superior à variância compartilhada, como mostra a Figura 

09. 
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Figura 09 – Comparação da variância extraída (AVE) com a variância compartilhada 
 

 

Figura 09 – Comparação da variância extraída (AVE) com a variância compartilhada 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

O poder discriminante da escala pode ainda ser verificado pelo critério das cargas 

fatoriais cruzadas, mostradas na Figura 10. Como mostra esta figura, a carga fatorial de 

cada indicador com o construto que reflete é superior às cargas fatoriais deste indicador 

com os demais construtos do modelo, com exceção de três entre os 29 indicadores da 

pesquisa. Portanto, pelo critério das cargas fatoriais cruzadas a validade discriminante 

da escala pode ser comprovada.  
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Figura 10 – Cargas fatoriais cruzadas Parte I

 
Figura 10 – Cargas fatoriais cruzadas Parte I 
Fonte: Dados da pesquisa 

 
Figura 11 – Cargas fatoriais cruzadas Parte II 

 

Figura 11 – Cargas fatoriais cruzadas Parte II 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Figura 12 – Cargas fatoriais cruzadas Parte III 
 

 

Figura 12 – Cargas fatoriais cruzadas Parte III 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Figura 13 – Cargas fatoriais cruzadas Parte IV 
 

 

Figura 13 – Cargas fatoriais cruzadas Parte IV 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

A validade nomológica é o grau em que determinado construto se comporta como 

previsto dentro de uma rede conceitual de relações – ou rede nomológica 

(Cronbach&Meehl, 1955). A validade nomológica da escala utilizada na pesquisa está 

fundamentada na literatura apresentada no referencial teórico da dissertação. Os 
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construtos, que são os pilares do modelo analítico, foram extensivamente estudados, 

enquanto as questões formuladas no questionário estão estribadas na teoria e em 

pesquisas realizadas sobre o tema da investigação. As variâncias compartilhadas 

presentes na Figura 5 confirmam que os construtos se relacionam entre si conforme 

preconizado pela teoria, sustentando a validade nomológica da escala. 

A validade de face demonstra a consistência do conteúdo de cada item com o 

construto que ele mede. A validade de face para todas as escalas utilizadas durante o 

desenvolvimento da pesquisa pode ser garantida por meio da escolha de escalas já 

utilizadas e adaptadas pela literatura, a tradução criteriosa destas escalas para o 

português e a avaliação de cada item por pesquisadores experientes. Um dos papéis da 

orientação e da defesa da dissertação é garantir a validade de face da escala utilizada 

na pesquisa. A presença do orientador durante o desenvolvimento da pesquisa e de 

nomeados pesquisadores na banca de defesa da dissertação garante a confirmação da 

validade de face da escala construída para a presente investigação. 

Depois de confirmadas a validade convergente, a validade discriminante, a 

validade de face e a validade nomológica da escala, é à seguir analisado o desempenho 

dos indicadores e dos construtos que refletem. A Tabela 04 mostra a média e o desvio 

padrão de cada indicador presente no modelo conceitual. 

 

Tabela 04 – Estatística descritiva dos indicadores 

 

 
Média 

Desvio 

Padrão 

As informações sobre produtos e serviços que costumo comprar nas 
lojas virtuais são autênticas. 

5.28 1.220 

As informações técnicas de produtos e serviços disponíveis no site 
das lojas virtuais me orientam adequadamente na hora de tomar 
minha decisão de compra. 

5.31 1.169 

As informações sobre os preços dos produtos e serviços oferecidos 
no site das lojas virtuais são claras e objetivas. 

5.32 1.339 

As informações sobre as condições de pagamento dos produtos e 
serviços oferecidos no site das lojas virtuais são claras e objetivas. 

5.86 1.172 

As informações sobre as políticas de troca dos produtos e serviços 
oferecidos no site das lojas virtuais são claras e objetivas. 

4.21 1.587 
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As lojas virtuais oferecem interatividade que me possibilita encontrar 
todos os tipos de informações que preciso. 

4.66 1.442 

As lojas virtuais possuem características interativas que me ajudam 
na efetivação do processo de compra on-line. 

4.97 1.341 

Existe a possibilidade de efetiva interação com os serviços de 
atendimento on-line. 

4.43 1.457 

Acredito que as lojas virtuais irão manter todas as minhas 
informações em segurança. 

4.04 1.708 

Sinto-me seguro em relação às transações que realizo por meio das 
lojas virtuais. 

4.45 1.739 

Acredito que os responsáveis por essas lojas virtuais não irão fazer 
uso inadequado das minhas informações pessoais. 

4.12 1.602 

Quando visito essas lojas virtuais o tempo de espera entre as 
minhas ações (cliques) e a resposta do site da loja é 
satisfatoriamente curto. 

5.21 1.332 

As páginas das lojas virtuais carregam rapidamente na tela. 5.11 1.380 

O site das lojas virtuais me permite obter informações rapidamente. 4.89 1.410 

Quando altero a informação desejada o site das lojas virtuais 
responde rapidamente. 

4.76 1.445 

As informações sobre os produtos e serviços ofertados pelas lojas 
virtuais são fáceis de serem lidas. 

4.95 1.342 

As informações sobre os produtos e serviços ofertados pelas lojas 
virtuais são fáceis de serem compreendidas. 

4.84 1.327 

Os objetos (rótulos, banners, botões, links) contidos nas páginas do 
site das lojas virtuais são fáceis de serem visualizados. 

5.03 1.341 

Os objetos (rótulos, banners, botões, links) contidos nas páginas do 
site das lojas virtuais são fáceis de serem compreendidos. 

4.86 1.306 

Considero fácil navegar pelas páginas do site das lojas virtuais. 5.54 1.174 

O site das lojas virtuais não apresenta obstáculos que dificultem a 
sua utilização. 

4.63 1.624 

Posso interagir com o site das lojas virtuais para obter informações 
personalizadas de acordo com as minhas necessidades. 

4.47 1.514 

A apresentação do site das lojas virtuais é visualmente agradável. 5.32 1.235 

A apresentação do site das lojas virtuais é visualmente atraente. 5.35 1.246 

O design do site das lojas virtuais apresenta um conjunto harmônico 
de cores que proporciona conforto na navegação. 

5.05 1.322 

O design do site das lojas virtuais é inovador. 4.66 1.341 

O design do site das lojas virtuais é diferenciado. 4.56 1.303 

O design do site das lojas virtuais é criativo. 4.71 1.378 

As lojas virtuais estão sempre lançando novos produtos. 5.20 1.332 
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As lojas virtuais estão sempre lançando novas promoções. 5.23 1.440 

O acesso às páginas das lojas virtuais me provoca a sensação de 
entusiasmo. 

4.59 1.491 

O acesso às páginas das lojas virtuais me causa a sensação de 
bem estar. 

4.42 1.484 

O acesso às páginas das lojas virtuais me gera a sensação de 
satisfação. 

4.40 1.469 

Eu associo a imagem do site das lojas virtuais com a imagem que 
tenho da loja física das empresas. 

4.52 1.796 

Os sites das lojas virtuais transmitem uma imagem coerente com a 
imagem das lojas físicas destas empresas. 

4.41 1.555 

O site das lojas virtuais transmite uma excelente imagem de suas 
respectivas empresas. 

4.61 1.475 

Prefiro utilizar lojas virtuais para fazer minhas compras a ir 
pessoalmente às lojas físicas das mesmas empresas. 

4.91 1.770 

Todos os meus negócios com a empresa podem ser realizados por 
meio das lojas virtuais. 

4.21 1.739 

A maior parte dos processos necessários ao negócio pode ser 
realizada por meio das lojas virtuais. 

4.85 1.575 

É mais fácil utilizar o site das lojas virtuais para fazer um negócio do 
que fazê-lo por telefone, e-mail ou por meio de um representante. 

5.36 1.504 

Para comunicar com a empresa é mais fácil utilizar o site da loja 
virtual do que o telefone, e-mail ou representante. 

4.60 1.667 

Quando preciso resolver alguma pendência com a empresa acho mais fácil utilizar 
o site da loja virtual do que entrar em contato por telefone, e-mail ou ir 
pessoalmente até a loja física. 

3.86 1.791 

O tempo de entrega do produto está dentro do prazo definido no 
site. 

5.37 1.420 

Houve antecipação da data de entrega do produto. 5.08 1.603 

Houve entrega do produto em atraso. 4.02 1.735 

A quantidade entregue do produto foi atendida conforme solicitado 
na compra. 

6.02 1.178 

A qualidade da embalagem do produto garante a quantidade e 
integridade do produto na entrega. 

5.74 1.270 

O produto foi entregue conforme a especificação do site. 5.67 1.325 

O produto foi entregue sem defeito. 5.59 1.525 

Existe possibilidade de um acompanhamento correto da entrega do 
produto. 

5.40 1.356 

As informações sobre a entrega do produto são de fácil acesso. 5.51 1.214 

é possível a substituição do produto após a compra realizada. 4.90 1.429 

é fácil substituir dados de entrega (endereço, hora, dia) do produto 
depois da compra. 

4.05 1.576 
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Existe rapidez na resposta da reclamação quando ocorre atraso na 
entrega do produto. 

4.02 1.461 

Quando o produto apresenta defeito, a substituição é rápida. 3.79 1.443 

É realizada pesquisa de satisfação após a entrega do produto. 4.65 1.730 

Informações sobre outras promoções são enviadas após a entrega 
do produto. 

5.58 1.391 

Fiquei satisfeito com o site das lojas virtuais que utilizei. 5.64 1.153 

Fiquei satisfeito com a entrega do produto das lojas virtuais onde 
comprei. 

5.70 1.121 

Tenho muito interesse de continuar visitando o site das lojas virtuais. 6.07 1.106 

Caso precise de algum produto ou serviço, provavelmente, tentarei 
comprá-lo por meio do site das lojas virtuais. 

5.93 1.200 

Recomendaria a um amigo para visitar o site das lojas virtuais. 6.09 1.049 

Recomendaria a um amigo para efetuar suas compras por meio do 
site das lojas virtuais. 

6.01 1.058 

Faço bons comentários sobre as lojas virtuais que frequento. 5.09 1.589 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

A tabela 05 mostra as avaliações de cada construto do modelo. 

Tabela 05 – Estatística descritiva dos construtos 

CONSTRUTO 
Média 

Desvio 
Padrão 

UTILIDADE 4,84 ,91 

FACILIDADE 4,90 1,06 

ENTRETENIMENTO 4,86 ,98 

RELACIONAMENTO 4,59 1,04 

AGILIDADE 4,82 1,20 

QUANTIDADE 5,88 1,08 

PRODUTO 5,63 1,28 

RASTREABILIDADE 5,45 1,17 

FLEXIBILIDADE 4,47 1,29 

RECUPERAÇÃO 3,91 1,34 

APOIO 5,12 1,31 

SATISFAÇÃO 5,67 1,08 

LEALDADE 5,84 ,99 

 

Tabela 05 – Estatística descritiva dos construtos 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Tem especial interesse para a presente dissertação, encontrando-se manifesto 

nos objetivos específicos formulados, a investigação das relações existentes entre os 

construtos sustentadores do modelo analítico proposto. Tais relações de influência estão 

presentes na Figura 2 – Modelo de equações estruturais, obtida previamente com a 

finalidade de elaboração do teste da escala. As relações existentes no modelo serão a 

seguir exploradas. 

A Tabela 06 apresenta os coeficientes padronizados da relação linear de influência 

entre os construtos, apresentados na Figura 08.  

 

Tabela 06 – Coeficientes padronizados de caminhos 

 SATISFAÇÃO LEALDADE 

AGILIDADE 0,053  

APOIO 0,086  

ENTRETENIMENTO -0,036  

FACILIDADE -0,023  

FLEXIBILIDADE 0,094  

LEALDADE 0,000  

PRODUTO 0,191  

QUANTIDADE 0,341  

RASTREABILIDADE 0,038  

RECUPERAÇÃO 0,009  

RELACIONAMENTO 0,131  

SATISFAÇÃO  0,752 

UTILIDADE 0,167  

 
Tabela 06 – Coeficientes padronizados de caminhos 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

É importante conhecer o impacto total de cada construto do modelo sobre o 

construto Lealdade. O impacto total leva em consideração o impacto direto e também o 

impacto indireto que constitui os caminhos por meio de outros construtos até chegar ao 
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construto que recebe o efeito. A Tabela 07 apresenta os impactos diretos, indiretos e 

totais das relações apresentadas no modelo conceitual. 

 

Tabela 07 – Impacto direto, indireto e total sobre a satisfação e a lealdade 

  IMPACTO DIRETO IMPACTO INDIRETO IMPACTO TOTAL 

                
SATISFAÇÃO LEALDADE SATISFAÇÃO LEALDADE SATISFAÇÃO LEALDADE 

AGILIDADE 0,053  0,000 0,040 0,053 0,040 

APOIO 0,086  0,000 0,065 0,086 0,065 

ENTRETENIMENTO -0,036  0,000 -0,027 -0,036 -0,027 

FACILIDADE -0,023  0,000 -0,017 -0,023 -0,017 

FLEXIBILIDADE 0,094  0,000 0,071 0,094 0,071 

LEALDADE 0,000  0,000 0,000 0,000 0,000 

PRODUTO 0,191  0,000 0,144 0,191 0,144 

QUANTIDADE 0,341  0,000 0,256 0,341 0,256 

RASTREABILIDADE 0,038  0,000 0,028 0,038 0,028 

RECUPERAÇÃO 0,009  0,000 0,007 0,009 0,007 

RELACIONAMENTO 0,131  0,000 0,099 0,131 0,099 

SATISFAÇÃO  0,752 0,000 0,000 0,000 0,752 

UTILIDADE 0,167  0,000 0,125 0,167 0,125 

 
Tabela 07 – Impacto direto, indireto e total sobre a satisfação e a lealdade 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Portanto, além do impacto direto da satisfação sobre a lealdade, é importante 

reconhecer também o impacto total que cada construto exerce sobre a Lealdade. O 

impacto direto encontra-se explicitado no modelo representado pela Figura 2. Apenas o 

construto Satisfação influencia diretamente o construto Lealdade. O impacto total 

corresponde ao impacto direto somado às influências indiretas que são obtidas pela 

multiplicação dos coeficientes de caminho do construto em foco sobre a Lealdade. Os 

impactos diretos, indiretos e totais sobre a Satisfação e a Lealdade estão dispostos na 

Tabela 07. 



78 

 

É relevante observar que a Lealdade sofre os maiores impactos totais da 

Satisfação (0,752), dos construtos relativos à logística do e-commerce: Quantidade 

Correta (0,256), Produto Correto (0,144), e da Utilidade do Site (0,125). Os construtos 

que exercem maior efeito direto sobre a satisfação são os mesmos com os maiores 

impactos totais sobre a Lealdade: Quantidade Correta (0,341), Produto Correto (0,191), 

Utilidade do Site (0,167) e também Relacionamento do Site (0,131). 

Para verificar a significância dos coeficientes de caminhos do modelo 

estabelecido, é aplicado o método “bootstrapping”, que consiste em gerar amostras 

aleatórias, a partir da amostra coletada. O diagrama do modelo contendo os valores da 

estatística t, em lugar dos coeficientes de caminho, está apresentado na Figura 15. 

 

Figura 15: Modelo de equações estruturais 

 

Figura 15 – Modelo de equações estruturais 
Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

Os elevados valores da estatística t para as cargas fatoriais mostram que existe 

significância estatística na relação entre indicadores e construtos, que constitui outra 
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forma de comprovar a confiabilidade dos indicadores. Os valores das cargas fatoriais 

iniciais, que coincidem com os valores apresentados na Tabela 02 – Cargas fatoriais, e 

os valores obtidos pelo método bootstrapping, estão dispostos na Tabela 5. O valor crítico 

de t, para o teste bi-caudal ao nível de 5% de significância é igual a 1,972. Portanto todos 

os valores da estatística t mostrados nas Tabelas 08 e 09 são superiores ao valor crítico 

de t e as cargas fatoriais são significantes para os respectivos construtos. 

 

Tabela 08 – Teste de significância das cargas fatoriais pelo método “bootstrapping” 
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Adequação das Informações 1  Utilidade 0,6452 0,6367 0,0753 0,0753 8,5712 

Adequação das Informações 2  Utilidade 0,6 0,5934 0,0816 0,0816 7,3483 

Adequação das Informações 3  Utilidade 0,6662 0,6493 0,0732 0,0732 9,0959 

Adequação das Informações 4  Utilidade 0,5986 0,5974 0,0741 0,0741 8,0748 

Adequação das Informações 5  Utilidade 0,6316 0,6194 0,0763 0,0763 8,2774 

Agilidade 1 Agilidade 0,8956 0,8891 0,0339 0,0339 26,3969 

Agilidade 2 Agilidade 0,7364 0,7257 0,0997 0,0997 7,3892 

Agilidade 3 Agilidade 0,6529 0,6586 0,1046 0,1046 6,2422 

             Apelo Emocional 1  Entretenimento 0,5871 0,5519 0,1465 0,1465 4,0066 

             Apelo Emocional 2  Entretenimento 0,644 0,6092 0,1415 0,1415 4,5515 

             Apelo Emocional 3  Entretenimento 0,6547 0,6214 0,1312 0,1312 4,9918 

                                Apoio 1   Apoio 0,8015 0,7768 0,0943 0,0943 8,4999 

   Apoio 2   Apoio 0,8643 0,8671 0,0596 0,0596 14,49 

Comparação com outros canais 1  Relacionamento 0,6768 0,6746 0,0711 0,0711 9,5207 

Comparação com outros canais 2  Relacionamento 0,6388 0,6265 0,0886 0,0886 7,2067 

Comparação com outros canais 3  Relacionamento 0,5047 0,4893 0,1208 0,1208 4,1777 

Confiança 1  Utilidade 0,6156 0,598 0,0865 0,0865 7,1158 

Confiança 2  Utilidade 0,6338 0,6246 0,0788 0,0788 8,0449 

Confiança 3  Utilidade 0,5401 0,5238 0,0884 0,0884 6,1097 

Facilidade de Entendimento 1  Facilidade 0,8307 0,8273 0,0399 0,0399 20,8299 

Facilidade de Entendimento 2  Facilidade 0,8167 0,8123 0,0436 0,0436 18,7414 

Facilidade de Entendimento 3  Facilidade 0,7847 0,7763 0,0666 0,0666 11,7788 
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Facilidade de Entendimento 4  Facilidade 0,8114 0,8049 0,077 0,077 10,533 

                        Fidelidade 1  Lealdade 0,8616 0,8631 0,0292 0,0292 29,5434 

                        Fidelidade 2  Lealdade 0,8731 0,8768 0,0401 0,0401 21,7769 

                        Fidelidade 3  Lealdade 0,9206 0,9214 0,034 0,034 27,0692 

                        Fidelidade 4  Lealdade 0,9281 0,9293 0,0237 0,0237 39,116 

Fidelidade 5  Lealdade 0,6042 0,5997 0,0772 0,0772 7,8247 

Flexibilidade 1  Flexibilidade 0,9208 0,9213 0,0355 0,0355 25,9223 

Flexibilidade 2  Flexibilidade 0,7815 0,757 0,1121 0,1121 6,9705 

 

Tabela 09 – Teste de significância das cargas fatoriais pelo método “bootstrapping”  
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                      Imagem 1  Relacionamento 0,5071 0,493 0,1303 0,1303 3,8912 

                      Imagem 2  Relacionamento 0,556 0,5465 0,1224 0,1224 4,5416 

                      Imagem 3  Relacionamento 0,5282 0,5205 0,1254 0,1254 4,2131 

Inovação 1  Entretenimento 0,7662 0,7362 0,1147 0,1147 6,6774 

Inovação 2  Entretenimento 0,722 0,6842 0,1317 0,1317 5,4825 

Inovação 3  Entretenimento 0,7669 0,7312 0,1167 0,1167 6,5712 

Inovação 4  Entretenimento 0,6646 0,6494 0,0805 0,0805 8,2594 

Inovação 5  Entretenimento 0,6885 0,6846 0,0812 0,0812 8,4803 

Integração Online 1   Relacionamento 0,684 0,6752 0,0714 0,0714 9,5777 

Integração Online  2  Relacionamento 0,7781 0,7671 0,059 0,059 13,1958 

Integração Online  3  Relacionamento 0,7487 0,7436 0,0581 0,0581 12,8902 

                   Interatividade 1  Utilidade 0,725 0,7096 0,0741 0,0741 9,7798 

                   Interatividade 2  Utilidade 0,7008 0,6925 0,0738 0,0738 9,4979 

Interatividade 3  Utilidade 0,556 0,5455 0,0919 0,0919 6,0501 

Operações Intuitivas 1  Facilidade 0,7798 0,782 0,039 0,039 20,0185 

Operações Intuitivas 2  Facilidade 0,7324 0,725 0,0695 0,0695 10,5411 

Operações Intuitivas 3  Facilidade 0,6388 0,6257 0,0915 0,0915 6,9823 

Produto 1  Produto 0,9226 0,9237 0,0214 0,0214 43,0964 

Produto 2  Produto 0,8727 0,8674 0,0617 0,0617 14,1393 

Quantidade 1  Quantidade 0,9186 0,9207 0,02 0,02 46,0269 

Quantidade 2  Quantidade 0,8359 0,8296 0,0621 0,0621 13,4668 

Rastreabilidade 1  Rastreabilidade 0,9031 0,8921 0,0466 0,0466 19,3604 

Rastreabilidade 2  Rastreabilidade 0,9153 0,9171 0,0278 0,0278 32,8786 

Recuperação 1  Recuperação 0,9118 0,9061 0,0346 0,0346 26,3471 
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Recuperação 2  Recuperação 0,9303 0,9314 0,0218 0,0218 42,6897 

Satisfação 1  Satisfação 0,9515 0,9507 0,0149 0,0149 64,0741 

Recuperação 2  Recuperação 0,9466 0,9474 0,016 0,016 59,0287 

Tempo de Resposta 1  Utilidade 0,5412 0,5387 0,1166 0,1166 4,6424 

Tempo de Resposta 2  Utilidade 0,6248 0,6189 0,0786 0,0786 7,9529 

Tempo de Resposta 3  Utilidade 0,7791 0,7717 0,0608 0,0608 12,8107 

Tempo de Resposta 4  Utilidade 0,648 0,6398 0,067 0,067 9,6743 

Visual 1 Entretenimento 0,7391 0,7283 0,0816 0,0816 9,058 

Visual 2 Entretenimento 0,7878 0,7803 0,0653 0,0653 12,0601 

Visual 3 Entretenimento 0,7817 0,7675 0,0832 0,0832 9,3911 

 
Tabela 09: Teste de significância das cargas fatoriais pelo método “bootstrapping” 
Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

Para analisar a significância das relações entre os construtos, é elaborada a 

Tabela 10 contendo a estatística t que pode ser comparada com o valor crítico de t, para 

cada relação estabelecida no modelo analítico. 

Tabela 10 – Teste de significância das relações entre os construtos pelo método 
“bootstrapping” 
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      AGILIDADE  SATISFAÇÃO 0.0526 0.0617 0.0887 0.0887 0.5928 

          APOIO SATISFAÇÃO 0.0864 0.0818 0.0851 0.0851 1.0152 

 ENTRETENIMENTO SATISFAÇÃO -0.0359 -0.0111 0.0923 0.0923 0.3889 

     FACILIDADE SATISFAÇÃO -0.0227 -0.0244 0.1492 0.1492 0.1525 

  FLEXIBILIDADE SATISFAÇÃO 0.0944 0.0985 0.094 0.094 1.0038 

        PRODUTO SATISFAÇÃO 0.1911 0.1754 0.1306 0.1306 1.4634 

     QUANTIDADE SATISFAÇÃO 0.341 0.3126 0.1221 0.1221 2.7922 

RASTREABILIDADE SATISFAÇÃO 0.0378 0.0513 0.0922 0.0922 0.4095 

    RECUPERAÇÃO SATISFAÇÃO 0.009 -0.0038 0.0732 0.0732 0.1223 

 RELACIONAMENTO SATISFAÇÃO 0.1311 0.1455 0.078 0.078 1.6791 

       SATISFAÇÃO LEALDADE 0.7515 0.7564 0.0407 0.0407 18.4551 

      UTILIDADE  SATISFAÇÃO 0.1666 0.1775 0.1296 0.1296 1.2852 

 
Tabela 10 – Teste de significância das relações entre os construtos pelo método “bootstrapping” 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Como descrito, o valor crítico de t, para o teste bi-caudal ao nível de 5% de 

significância e 199 graus de liberdade, já que foram geradas 200 amostras pelo método 

bootstrapping, é igual a 1,972. As únicas relações que se mostraram estatisticamente 

significativas foram QUANTIDADE CORRETA -> SATISFAÇÃO (t= 2,7922) e 

SATISFAÇÃO -> LEALDADE (t= 18,4551). 

Para melhorar a significância estatística das relações entre os construtos da 

pesquisa, foi elaborado um segundo modelo de equações estruturais representado pela 

Figura 8. Neste modelo, os indicadores relativos ao site do e-commerce estão associados 

à dimensão “Avaliação do Site”, enquanto que os indicadores associados à logística 

refletem a dimensão “Avaliação da Logística”. Desta forma, o novo modelo proposto é 

formado por quatro construtos: “Avaliação do Site”, “Avaliação da Logística”, Satisfação 

e Lealdade. Ainda mais, no novo modelo, a “Avaliação do Site” e a “Avaliação da 

Logística” supostamente impactam tanto na Satisfação quanto na Lealdade do 

consumidor. A Figura 16 mostra as relações assumidas no novo modelo. 

Figura 16 – Novo modelo analítico com os coeficientes de caminhos. 
 

 
Figura 16 – Novo modelo analítico com os coeficientes de caminhos 
Fonte: Dados da pesquisa (2018) 
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Para verificar a significância estatística dos coeficientes de caminhos é aplicado o 

método “bootstrapping”, que calcula a estatística t. Os resultados estão dispostos na 

Figura 17 e na Tabela 11 a seguir. 

 

Figura 17 – Novo modelo analítico com estatísticas t 
 

 

Figura 17 – Novo modelo analítico com estatísticas t 
Fonte: Dados da pesquisa (2018) 
 

Como descrito anteriormente, o valor crítico de t, para o teste bi-caudal ao nível de 

5% de significância e 199 graus de liberdade, relativos a 200 amostras geradas pelo 

método bootstrapping, é igual a 1,972. Valores absolutos da estatística t superiores a 

1,972 auferem significância estatística à relação entre construtos. 
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Tabela 11 – Novo modelo: teste de significância da relação entre os construtos pelo 

método “bootstrapping” 
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DESEMPENHO DA LOGÍSTICA -> LEALDADE 0.1822 0.1977 0.1024 0.1024 1.779 

DESEMPENHO DA LOGÍSTICA -> SATISFAÇÃO 0.6421 0.6317 0.1046 0.1046 6.1378 

DESEMPENHO DO SITE -> LEALDADE 0.2067 0.2131 0.0933 0.0933 2.2157 

DESEMPENHO DO SITE -> SATISFAÇÃO 0.1743 0.2041 0.122 0.122 1.4287 

SATISFAÇÃO -> LEALDADE 0.4859 0.4671 0.0943 0.0943 5.1505 

 
Tabela 11 – Novo modelo: teste de significância da relação entre os construtos pelo método “bootstrapping” 
Fonte: Dados da pesquisa (2018) 
 

De acordo com a Figura 17 e a Tabela 11, a dimensão “Desempenho da Logística” 

mostrou relação estatisticamente significativa com o construto “Satisfação” (t = 6,1378), 

enquanto que a dimensão “Desempenho do Site” mostrou relação estatisticamente 

significante com o construto “Lealdade” (t = 2,2157). A dimensão “Desempenho da 

Logística” não mostrou relação estatisticamente significativa com o construto “Lealdade” 

(t = 1,779), enquanto que a dimensão “Desempenho do Site” não mostrou relação 

estatisticamente significante com o construto “Satisfação” (t = 1,4287). O construto 

“Satisfação” continuou exercendo o maior impacto sobre o construto “Lealdade” (b = 

0,4859). Estes achados serão explorados nas conclusões desta dissertação. 

É possível também verificar a existência de diferenças em avaliações de 

desempenho dos construtos Satisfação e Lealdade em função de variáveis de 

caracterização da amostra. A título de exemplo, a seguir é apresentado o teste de 

diferença entre as avaliações médias dos construtos Satisfação e Lealdade em função 

da frequência de compras pela internet.  
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A Figura 19 apresenta o teste da diferença das médias dos construtos Satisfação 

e Lealdade em função da frequência de compras entre dois grupos: Grupo 2: 1 vez ao 

ano e Grupo 5: 1 a 3 vezes ao mês. 

 
Figura 19: diferença das médias dos construtos Satisfação e Lealdade em função da 
freqüência de compras entre Grupo 2 e Grupo 5 
 
 

Com que frequência você 

compra pela Internet? Número Média 

Desvio 

Padrão 
Erro padrão (STDERR) 

SATISFAÇÃO 2) 1 vez 

ao ano 

14 5.2143 1.50274 .40163 

5) 1 a 3 

vezes 

ao mês 

35 5.8429 .68354 .11554 

LEALDADE 2) 1 vez 

ao ano 

14 5.4143 1.02421 .27373 

5) 1 a 3 

vezes 

ao mês 

35 6.0343 .77382 .13080 

Figura 19: diferença das médias dos construtos Satisfação e Lealdade em função da freqüência de compras 
entre Grupo 2 e Grupo 5. 
Fonte: Dados da pesquisa (2018) 
 

Os valores de Sig. (2-tailed) iguais ou inferiores a 0,05 mostram que existem 

diferenças significativas entre as avaliações médias dos dois grupos, Grupo 2: 1 vez ao 

ano e Grupo 5: 1 a 3 vezes ao mês, sendo que tanto a satisfação quanto a lealdade 

apresentaram valores superiores no grupo com maior frequência de compras pela 

internet. 

Testes de significância estatística poderiam ser conduzidos considerando outras 

variáveis de caracterização da amostra, entretanto estes não constituem objetivos 

específicos da dissertação. Os objetivos específicos propostos na dissertação foram 

alcançados e serão consideradas a seguir as conclusões do estudo.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS, LIMITAÇÕES E SUGESTÕES PARA NOVOS ESTUDOS 

O presente estudo investigou os determinantes da lealdade no contexto das compras on-

line, segmento este que vem resistindo à profunda crise econômica brasileira e segue 

crescendo vertiginosamente. Foram pesquisados os principais construtos formadores do 

desempenho do website e da logística do e-commerce, conforme a literatura. Pesquisar 

as relações entre estes construtos e a satisfação e lealdade do consumidor on-line 

constituiu o foco da dissertação. 

5.1 Conclusões do estudo 

 

O ambiente do e-commerce brasileiro, no qual se insere a unidade de análise da 

investigação deste estudo, destaca-se por resistir a um período de estagnação 

econômica, altas taxas de desemprego e profunda crise política e social. Na contramão 

deste cenário altamente recessivo no Brasil, o e-commerce ver tornando-se um forte 

atrativo para consumidores e empreendedores, uma vez que o setor apresentou 

substanciais índices de crescimento, gerando riquezas e fomentando novos negócios na 

economia. 

Diante do exposto, o marketing e a logística do e-commerce apresentam-se como 

uma poderosa ferramenta para a consolidação da lealdade nas compras on-line. A 

presente pesquisa contempla o modelo de formação deste construto, o qual considera o 

desempenho do site de lojas virtuais e a performance da logística do e-commerce como 

dimensões determinantes da satisfação e da lealdade do consumidor on-line. Desse 

modo, estabeleceu-se para esta dissertação analisar como o desempenho do site e da 

logística do e-commerce determina a satisfação e a lealdade do consumidor no comércio 

eletrônico. 

Este estudo foi classificado como uma pesquisa de natureza descritiva, com 

abordagem quantitativa. A população definida para o levantamento de dados e 

informações envolveu indivíduos residentes em Belo Horizonte, de ambos os sexos, 

cursando a graduação, graduados e pós-graduados que utilizam lojas virtuais para a 

realização de compras on-line. Desta população foi extraída uma amostra de 212 

respondentes ao questionário disponibilizado por meio eletrônico. O questionário foi 
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composto por 72 questões, das quais, 64 tiveram por base a literatura, concernente aos 

construtos: qualidade percebida do website; qualidade da logística do e-commerce; 

satisfação e lealdade e oito perguntas foram formuladas para a caracterização da 

amostra. 

Ao término da pesquisa de campo, não foram constatados dados ausentes tendo 

em vista que todas as questões formuladas no questionário tinham o caráter de resposta 

obrigatória. Embora os testes de validação tenham evidenciado dados extremos, optou-

se por mantê-los na amostra por terem se apresentado dentro dos limites da escala Likert 

aplicada. 

Para testar a escala utilizada na pesquisa e encontrar as relações entre os 

construtos do modelo da formação da lealdade foi utilizada a modelagem de equações 

estruturais. No entanto, as suposições do modelo envolvendo a linearidade e a 

normalidade dos dados foram previamente testadas. Enquanto a condição de linearidade 

dos dados foi satisfeita o mesmo não pode ser verificado para a condição da normalidade. 

Entretanto, para a aplicação do modelo estrutural foi aplicado o método PLS – Partial 

Least Square estimation, por meio do programa SmartPLS, que não requer a normalidade 

dos dados. 

Antes de se obter os resultados por meio do modelo estimado, foram avaliadas a 

confiabilidade dos indicadores, a confiabilidade de consistência interna, a validade 

convergente e a validade discriminante, como critérios para teste da escala utilizada. Os 

testes anteriormente citados apontaram para a aderência da escala empregada. 

Depois de confirmadas a validade convergente, a validade discriminante, a 

validade de face e a validade nomológica da escala, foram analisados o desempenho 

dos indicadores e dos construtos que refletem. Além do impacto direto da satisfação 

sobre a lealdade, reconheceu-se também o impacto total que cada construto exerce 

sobre a Lealdade 

De acordo com o primeiro modelo estabelecido, pressupõe-se que a dimensão 

“Lealdade” recebe a influência direta apenas do construto “Satisfação”. Os demais 

construtos associados ao desempenho do site e à performance da logística impactam 

diretamente sobre a “Satisfação”, e, por meio desta dimensão, indiretamente sobre a 

“Lealdade”. Impactos totais podem ser medidos somando o impacto direto aos impactos 
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indiretos. Estes últimos podem ser obtidos pela multiplicação dos coeficientes de 

caminho. 

A significância estatística dos coeficientes de caminhos do modelo estabelecido 

foi obtida pelo método bootstrapping. Considerando os construtos do modelo observou-

se que a “Lealdade” sofre os maiores impactos totais da “Satisfação” (0,752) e dos 

construtos relativos à logística do e-commerce: “Quantidade Correta” (0,256), “Produto 

Correto” (0,144), e da “Utilidade do Site” (0,125). Os construtos que exercem maior efeito 

direto sobre a “Satisfação” são os mesmos que demonstraram os maiores impactos totais 

sobre a “Lealdade”: “Quantidade Correta” (0,341), “Produto Correto” (0,191), “Utilidade 

do Site” (0,167) e também “Relacionamento do site” (0,131). 

Elevados valores da estatística t para as cargas fatoriais mostraram que existe 

significância estatística na relação entre indicadores e construtos, confirmando a 

confiabilidade dos indicadores. 

Para analisar a significância das relações entre os construtos, foi elaborada uma 

tabela contendo a estatística t que pôde ser comparada com o valor crítico de t, para cada 

relação estabelecida no modelo analítico. O valor crítico de t, para o teste bi-caudal ao 

nível de 5% de significância e 199 graus de liberdade, gerado por meio das 200 amostras 

pelo método bootstrapping foi 1,972. As únicas relações que se mostraram 

estatisticamente significativas foram QUANTIDADE CORRETA -> SATISFAÇÃO (t= 

2,7922) e SATISFAÇÃO -> LEALDADE (t= 18,4551). 

Para melhorar a significância estatística das relações entre os construtos da 

pesquisa, foi elaborado um segundo modelo de equações estruturais onde os indicadores 

relativos ao site do e-commerce estão associados à dimensão “Avaliação do Site”, 

enquanto que os indicadores associados à logística refletem a dimensão “Avaliação da 

Logística”. Desta forma, o novo modelo proposto é formado por quatro construtos: 

“Avaliação do Site”, “Avaliação da Logística”, “Satisfação” e “Lealdade”. Nesse novo 

modelo, a “Avaliação do Site” e a “Avaliação da Logística” supostamente impactam tanto 

na “Satisfação” quanto na “Lealdade” do consumidor. 

Para verificar a significância estatística dos coeficientes de caminhos foi aplicado 

o método bootstrapping, que calcula a estatística t. Como mencionado acima, o valor foi 



89 

 

1,972. Portanto, valores absolutos da estatística t superiores a 1,972 auferem 

significância estatística à relação entre construtos. 

De acordo com o segundo modelo estabelecido: “teste de significância da relação 

entre os construtos pelo método “bootstrapping”, a dimensão “Desempenho da Logística” 

mostrou relação estatisticamente significativa com o construto “Satisfação” (t = 6,1378), 

enquanto que a dimensão “Desempenho do Site” mostrou relação estatisticamente 

significante com o construto “Lealdade” (t = 2,2157). A dimensão “Desempenho da 

Logística” não mostrou relação estatisticamente significativa com o construto “Lealdade” 

(t = 1,779), enquanto que a dimensão “Desempenho do Site” não mostrou relação 

estatisticamente significante com o construto “Satisfação” (t = 1,4287). O construto 

“Satisfação” continuou exercendo o maior impacto sobre o construto “Lealdade” (b = 

0,4859).  

Ressalta-se ainda que também foi possível verificar a existência de diferenças em 

avaliações de desempenho dos construtos “Satisfação” e “Lealdade” em função de 

variáveis de caracterização da amostra como, por exemplo, a diferença entre as 

avaliações médias dos construtos “Satisfação” e “Lealdade” em função da frequência de 

compras pela internet.  

Outros novos testes de significância estatística poderiam ser conduzidos 

considerando outras variáveis de caracterização da amostra, entretanto estes não 

constituem objetivos específicos da dissertação. 

Por fim, para responder à pergunta do problema dessa pesquisa, observou-se que, 

por meio da dimensão “Desempenho do Site”, a qualidade do site da loja virtual exerce 

influência direta na “Lealdade” dos consumidores uma vez que o valor absoluto 

encontrado da estatística t foi igual a 2, 2157, isto é, um valor bem superior a 1,972 que, 

de acordo com o modelo “bootstrapping” aufere significância estatística à relação entre 

esses construtos. Observou-se também que, por meio da dimensão “Desempenho da 

Logística”, a logística exerce influência direta na satisfação do consumidor, uma vez que 

o valor absoluto encontrado da estatística t foi igual a 6,1378, também consideravelmente 

superior ao valor 1,972 anteriormente citado. 

Os dados gerados pelo segundo modelo estabelecido: “teste de significância da 

relação entre os construtos pelo método “bootstrapping”, citados anteriormente 
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demonstram que o objetivo geral dessa pesquisa é atingido uma vez que estabelecem a 

forma da relação direta entre construtos do Marketing e da Logística com a Satisfação e 

a Lealdade dos consumidores, onde o Marketing, por meio da dimensão “Desempenho 

do Site” pode influenciar positivamente ou negativamente a “Lealdade” do consumidor 

on-line e a Logística, por meio da dimensão “Desempenho da Logística”, pode exercer 

influência positiva ou negativa na “Satisfação” desse mesmo consumidor. 

 

5.2 Limitações da pesquisa 

 

A principal limitação da pesquisa ocorre como consequência do tamanho da 

amostra pesquisado, pois, para atender recomendações da literatura de “Análise 

Multivariada”, recomenda-se que o tamanho da amostra seja igual a 5 a 10 vezes o 

número de questões formuladas para a obtenção dos construtos do modelo. No entanto, 

o questionário utilizado neste estudo foi composto por 64 questões referente aos 

construtos, por conseguinte, a amostra deveria ter sido, no mínimo, igual a 320 e, no 

máximo igual a 640 respondentes. 

Não menos importante, outra limitação é a “Amostragem intencional”, que foi 

composta por pessoas com melhor nível de educação e maior poder aquisitivo. 

5.3 Sugestões de novos estudos 

 

A pesquisa foi conduzida em um segmento que vem resistindo à profunda crise 

econômica brasileira e que segue crescendo vertiginosamente, além de um substancial 

crescimento do número de usuários de Internet no Brasil, segundo o último levantamento 

realizado pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o que pode se 

traduzir no crescimento das vendas no e-commerce também. 

Novos estudos podem ser realizados em segmentos mais específicos do e-commerce 

incluindo a aplicação do modelo conceitual utilizado para uma comparação cross-cultural, 

comparando diferentes cidades e até mesmo outros países. 

Estudos podem também ser desenvolvidos introduzindo novas variáveis no modelo de 

formação da Lealdade no contexto de outras modalidades de e-commerce como o B2B 
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e o C2C. Uma variável supostamente influenciadora do construto da logística do e-

commerce é a “Comunicação / Sistemas de Informação”. A introdução de outras 

variáveis, como a “Comunicação / Sistemas de Informação” no modelo B2B, por exemplo, 

podem permitir estimações mais precisas do construto Lealdade e adicionar novos 

insights nas relações conceituais uma vez que o segmento requer integração total nas 

suas cadeias produtivas. 
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APÊNDICE – QUESTIONÁRIO DA PESQUISA 

 

 
 

 

1. Você realiza pesquisas de preços na Internet? 

(     ) Não.   

(     ) Sim, de acordo com a necessidade. 

(     ) Sim, sempre.  

 

2. Você já realizou compras por meio de lojas virtuais? 

(     ) Sim. (     ) Não. 

Baseando-se na sua experiência de compras online, responda, por gentileza, a 

sequência de afirmativas abaixo marcando com um número de 1 a 7 aquele que melhor 

represente sua opinião ou percepção. Assinale conforme a escala abaixo: 

1 

Discordo 

totalmente 

2 

Discordo 

fortemente 

3 

Discordo 

levemente 

4 

Nem 

concordo 

5 

Concordo 

levemente 

6 

Concordo 

fortemente 

7 

Concordo 

totalmente 
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nem 

discordo 

 

ADEQUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES  

1.  As informações sobre produtos e serviços que costumo comprar nas lojas virtuais são 

autênticas. 

1 

Discordo 

totalmente 

2 

Discordo 

fortemente 

3 

Discordo 

levemente 

4 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

5 

Concordo 

levemente 

6 

Concordo 

fortemente 

7 

Concordo 

totalmente 

 

2. As informações técnicas de produtos e serviçosdisponíveis no site das lojas virtuais 

me orientam adequadamente na hora de tomar minha decisão de compra. 

1 

Discordo 

totalmente 

2 

Discordo 

fortemente 

3 

Discordo 

levemente 

4 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

5 

Concordo 

levemente 

6 

Concordo 

fortemente 

7 

Concordo 

totalmente 

 

3.As informações sobre os preços dos produtos e serviços oferecidos no site das lojas 

virtuais são claras e objetivas. 

1 

Discordo 

totalmente 

2 

Discordo 

fortemente 

3 

Discordo 

levemente 

4 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

5 

Concordo 

levemente 

6 

Concordo 

fortemente 

7 

Concordo 

totalmente 

 

4. As informações sobre as condições de pagamento dos produtos e serviços oferecidos 

no site das lojas virtuais são claras e objetivas. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Discordo 

totalmente 

Discordo 

fortemente 

Discordo 

levemente 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concordo 

levemente 

Concordo 

fortemente 

Concordo 

totalmente 

 

5. As informações sobre as políticas de troca dos produtos e serviços oferecidos no site 

das lojas virtuais são claras e objetivas. 

1 

Discordo 

totalmente 

2 

Discordo 

fortemente 

3 

Discordo 

levemente 

4 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

5 

Concordo 

levemente 

6 

Concordo 

fortemente 

7 

Concordo 

totalmente 

 

INTERATIVIDADE 

6. As lojas virtuais oferecem interatividade que me possibilita encontrar todos os tipos de 

informações que preciso. 

1 

Discordo 

totalmente 

2 

Discordo 

fortemente 

3 

Discordo 

levemente 

4 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

5 

Concordo 

levemente 

6 

Concordo 

fortemente 

7 

Concordo 

totalmente 

 

7. As lojas virtuais possuem características interativas que me ajudam na efetivação do 

processo de compra on-line. 

1 

Discordo 

totalmente 

2 

Discordo 

fortemente 

3 

Discordo 

levemente 

4 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

5 

Concordo 

levemente 

6 

Concordo 

fortemente 

7 

Concordo 

totalmente 

 

8. Existe a possibilidade de efetiva interação com os serviços de atendimento on-line. 
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1 

Discordo 

totalmente 

2 

Discordo 

fortemente 

3 

Discordo 

levemente 

4 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

5 

Concordo 

levemente 

6 

Concordo 

fortemente 

7 

Concordo 

totalmente 

 

CONFIANÇA 

09. Acredito que as lojas virtuais irão manter todas as minhas informações em segurança. 

1 

Discordo 

totalmente 

2 

Discordo 

fortemente 

3 

Discordo 

levemente 

4 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

5 

Concordo 

levemente 

6 

Concordo 

fortemente 

7 

Concordo 

totalmente 

 

10. Sinto-me seguro em relação às transações que realizo por meio das lojas virtuais. 

1 

Discordo 

totalmente 

2 

Discordo 

fortemente 

3 

Discordo 

levemente 

4 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

5 

Concordo 

levemente 

6 

Concordo 

fortemente 

7 

Concordo 

totalmente 

 

11. Acredito que os responsáveis por essas lojas virtuais não irão fazer uso inadequado 

das minhas informações pessoais. 

 

1 

Discordo 

totalmente 

2 

Discordo 

fortemente 

3 

Discordo 

levemente 

4 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

5 

Concordo 

levemente 

6 

Concordo 

fortemente 

7 

Concordo 

totalmente 

 

TEMPO DE RESPOSTA 
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12. Quando visito essas lojas virtuais o tempo de espera entre as minhas ações (cliques) 

e a resposta do site da loja é satisfatoriamente curto. 

1 

Discordo 

totalmente 

2 

Discordo 

fortemente 

3 

Discordo 

levemente 

4 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

5 

Concordo 

levemente 

6 

Concordo 

fortemente 

7 

Concordo 

totalmente 

 

13. As páginas das lojas virtuais carregam rapidamente na tela. 

1 

Discordo 

totalmente 

2 

Discordo 

fortemente 

3 

Discordo 

levemente 

4 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

5 

Concordo 

levemente 

6 

Concordo 

fortemente 

7 

Concordo 

totalmente 

 

14.O site das lojas virtuais me permite obter informações rapidamente. 

1 

Discordo 

totalmente 

2 

Discordo 

fortemente 

3 

Discordo 

levemente 

4 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

5 

Concordo 

levemente 

6 

Concordo 

fortemente 

7 

Concordo 

totalmente 

 

15. Quando altero a informação desejada o site das lojas virtuais responde rapidamente. 

1 

Discordo 

totalmente 

2 

Discordo 

fortemente 

3 

Discordo 

levemente 

4 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

5 

Concordo 

levemente 

6 

Concordo 

fortemente 

7 

Concordo 

totalmente 

 

FACILIDADE DE ENTENDIMENTO 
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16. As informações sobre os produtos e serviços ofertados pelas lojas virtuais são fáceis 

de serem lidas. 

1 

Discordo 

totalment

e 

2 

Discordo 

fortement

e 

3 

Discordo 

levement

e 

4 

Nem 

concord

o nem 

discordo 

5 

Concord

o 

levement

e 

6 

Concordo 

fortement

e 

7 

Concord

o 

totalment

e 

 

17. As informações sobre os produtos e serviços ofertados pelas lojas virtuais são fáceis 

de serem compreendidas. 

1 

Discordo 

totalmente 

2 

Discordo 

fortemente 

3 

Discordo 

levemente 

4 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

5 

Concordo 

levemente 

6 

Concordo 

fortemente 

7 

Concordo 

totalmente 

 

18. Os objetos (rótulos, banners, botões, links) contidos nas páginas do site das lojas 

virtuais são fáceis de serem visualizados. 

1 

Discordo 

totalmente 

2 

Discordo 

fortemente 

3 

Discordo 

levemente 

4 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

5 

Concordo 

levemente 

6 

Concordo 

fortemente 

7 

Concordo 

totalmente 

 

19. Os objetos (rótulos, banners, botões, links) contidos nas páginas do site das lojas 

virtuais são fáceis de serem compreendidos. 

1 

Discordo 

totalmente 

2 

Discordo 

fortemente 

3 

Discordo 

levemente 

4 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

5 

Concordo 

levemente 

6 

Concordo 

fortemente 

7 

Concordo 

totalmente 
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OPERAÇÕES INTUITIVAS 

20.Considero fácil navegar pelas páginas do site das lojas virtuais. 

1 

Discordo 

totalmente 

2 

Discordo 

fortemente 

3 

Discordo 

levemente 

4 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

5 

Concordo 

levemente 

6 

Concordo 

fortemente 

7 

Concordo 

totalmente 

 

21. O site das lojas virtuais não apresenta obstáculos que dificultem a sua utilização. 

1 

Discordo 

totalmente 

2 

Discordo 

fortemente 

3 

Discordo 

levemente 

4 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

5 

Concordo 

levemente 

6 

Concordo 

fortemente 

7 

Concordo 

totalmente 

 

22. Posso interagir com o site das lojas virtuais para obter informações personalizadas 

de acordo com as minhas necessidades. 

1 

Discordo 

totalmente 

2 

Discordo 

fortemente 

3 

Discordo 

levemente 

4 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

5 

Concordo 

levemente 

6 

Concordo 

fortemente 

7 

Concordo 

totalmente 

 

VISUAL 

23. A apresentação do site das lojas virtuais é visualmente agradável. 

1 

Discordo 

totalmente 

2 

Discordo 

fortemente 

3 

Discordo 

levemente 

4 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

5 

Concordo 

levemente 

6 

Concordo 

fortemente 

7 

Concordo 

totalmente 
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24. A apresentação do site das lojas virtuais é visualmente atraente. 

1 

Discordo 

totalmente 

2 

Discordo 

fortemente 

3 

Discordo 

levemente 

4 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

5 

Concordo 

levemente 

6 

Concordo 

fortemente 

7 

Concordo 

totalmente 

 

25.  O design do site das lojas virtuais apresenta um conjunto harmônico de cores que 

proporciona conforto na navegação. 

1 

Discordo 

totalmente 

2 

Discordo 

fortemente 

3 

Discordo 

levemente 

4 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

5 

Concordo 

levemente 

6 

Concordo 

fortemente 

7 

Concordo 

totalmente 

 

INOVAÇÃO 

26. O design do site das lojas virtuais é inovador. 

1 

Discordo 

totalmente 

2 

Discordo 

fortemente 

3 

Discordo 

levemente 

4 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

5 

Concordo 

levemente 

6 

Concordo 

fortemente 

7 

Concordo 

totalmente 

 

27. O design do site das lojas virtuais é diferenciado. 

1 

Discordo 

totalmente 

2 

Discordo 

fortemente 

3 

Discordo 

levemente 

4 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

5 

Concordo 

levemente 

6 

Concordo 

fortemente 

7 

Concordo 

totalmente 
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28. O design do site das lojas virtuais é criativo. 

1 

Discordo 

totalmente 

2 

Discordo 

fortemente 

3 

Discordo 

levemente 

4 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

5 

Concordo 

levemente 

6 

Concordo 

fortemente 

7 

Concordo 

totalmente 

 

29. As lojas virtuais estão sempre lançando novos produtos. 

1 

Discordo 

totalmente 

2 

Discordo 

fortemente 

3 

Discordo 

levemente 

4 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

5 

Concordo 

levemente 

6 

Concordo 

fortemente 

7 

Concordo 

totalmente 

 

30. As lojas virtuais estão sempre lançando novas promoções. 

1 

Discordo 

totalmente 

2 

Discordo 

fortemente 

3 

Discordo 

levemente 

4 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

5 

Concordo 

levemente 

6 

Concordo 

fortemente 

7 

Concordo 

totalmente 

 

APELO EMOCIONAL 

31. O acesso às páginas das lojas virtuais me provoca a sensação de entusiasmo. 

1 

Discordo 

totalmente 

2 

Discordo 

fortemente 

3 

Discordo 

levemente 

4 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

5 

Concordo 

levemente 

6 

Concordo 

fortemente 

7 

Concordo 

totalmente 

 

32. O acesso às páginas das lojas virtuais me causa a sensação de bem estar. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Discordo 

totalmente 

Discordo 

fortemente 

Discordo 

levemente 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concordo 

levemente 

Concordo 

fortemente 

Concordo 

totalmente 

 

33. O acesso às páginas das lojas virtuais me gera a sensação de satisfação. 

1 

Discordo 

totalmente 

2 

Discordo 

fortemente 

3 

Discordo 

levemente 

4 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

5 

Concordo 

levemente 

6 

Concordo 

fortemente 

7 

Concordo 

totalmente 

 

IMAGEM  

34. Eu associo a imagem do site das lojas virtuais com a imagem que tenho da loja física 

das empresas. 

1 

Discordo 

totalmente 

2 

Discordo 

fortemente 

3 

Discordo 

levemente 

4 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

5 

Concordo 

levemente 

6 

Concordo 

fortemente 

7 

Concordo 

totalmente 

 

35. Os sites das lojas virtuais transmitem uma imagem coerente com a imagem das lojas 

físicas destas empresas. 

1 

Discordo 

totalmente 

2 

Discordo 

fortemente 

3 

Discordo 

levemente 

4 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

5 

Concordo 

levemente 

6 

Concordo 

fortemente 

7 

Concordo 

totalmente 

 

36. O site das lojas virtuais transmite uma excelente imagem de suas respectivas 

empresas. 
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1 

Discordo 

totalmente 

2 

Discordo 

fortemente 

3 

Discordo 

levemente 

4 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

5 

Concordo 

levemente 

6 

Concordo 

fortemente 

7 

Concordo 

totalmente 

 

INTEGRAÇÃO ON-LINE 

37. Prefiro utilizar lojas virtuais para fazer minhas compras a ir pessoalmente às lojas 

físicas das mesmas empresas. 

1 

Discordo 

totalmente 

2 

Discordo 

fortemente 

3 

Discordo 

levemente 

4 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

5 

Concordo 

levemente 

6 

Concordo 

fortemente 

7 

Concordo 

totalmente 

 

38. Todos os meus negócios com a empresa podem ser realizados por meio das lojas 

virtuais. 

1 

Discordo 

totalmente 

2 

Discordo 

fortemente 

3 

Discordo 

levemente 

4 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

5 

Concordo 

levemente 

6 

Concordo 

fortemente 

7 

Concordo 

totalmente 

 

39. A maior parte dos processos necessários ao negócio pode ser realizada por meio das 

lojas virtuais. 

1 

Discordo 

totalmente 

2 

Discordo 

fortemente 

3 

Discordo 

levemente 

4 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

5 

Concordo 

levemente 

6 

Concordo 

fortemente 

7 

Concordo 

totalmente 
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COMPARAÇÃO COM OUTROS CANAIS 

40. É mais fácil utilizar o site das lojas virtuais para fazer um negócio do que fazê-lo por 

telefone, e-mail ou por meio de um representante. 

1 

Discordo 

totalmente 

2 

Discordo 

fortemente 

3 

Discordo 

levemente 

4 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

5 

Concordo 

levemente 

6 

Concordo 

fortemente 

7 

Concordo 

totalmente 

 

41. Para comunicar com a empresa é mais fácil utilizar o site da loja virtual do que o 

telefone, e-mail ou representante. 

1 

Discordo 

totalmente 

2 

Discordo 

fortemente 

3 

Discordo 

levemente 

4 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

5 

Concordo 

levemente 

6 

Concordo 

fortemente 

7 

Concordo 

totalmente 

 

42. Quando preciso resolver alguma pendência com a empresa acho mais fácil utilizar o 

site da loja virtual do que entrar em contato por telefone, e-mail ou ir pessoalmente até a 

loja física. 

1 

Discordo 

totalmente 

2 

Discordo 

fortemente 

3 

Discordo 

levemente 

4 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

5 

Concordo 

levemente 

6 

Concordo 

fortemente 

7 

Concordo 

totalmente 

 

LOGÍSTICA DO E-COMMERCE 

Dimensão: agilidade na entrega 

43. O tempo de entrega do produto está dentro do prazo definido no site. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Discordo 

totalmente 

Discordo 

fortemente 

Discordo 

levemente 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concordo 

levemente 

Concordo 

fortemente 

Concordo 

totalmente 

 

44. Houve antecipação da data de entrega do produto. 

1 

Discordo 

totalmente 

2 

Discordo 

fortemente 

3 

Discordo 

levemente 

4 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

5 

Concordo 

levemente 

6 

Concordo 

fortemente 

7 

Concordo 

totalmente 

 

45. Houve entrega do produto em atraso. 

1 

Discordo 

totalmente 

2 

Discordo 

fortemente 

3 

Discordo 

levemente 

4 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

5 

Concordo 

levemente 

6 

Concordo 

fortemente 

7 

Concordo 

totalmente 

 

Dimensão: entrega na quantidade correta 

46. A quantidade entregue do produto foi atendida conforme solicitado na compra. 

1 

Discordo 

totalmente 

2 

Discordo 

fortemente 

3 

Discordo 

levemente 

4 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

5 

Concordo 

levemente 

6 

Concordo 

fortemente 

7 

Concordo 

totalmente 

 

47. A qualidade da embalagem do produto garante a quantidade e integridade do produto 

na entrega. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Discordo 

totalmente 

Discordo 

fortemente 

Discordo 

levemente 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concordo 

levemente 

Concordo 

fortemente 

Concordo 

totalmente 

 

Dimensão: entrega do produto correto / sem danos ao produto. 

48. O produto foi entregue conforme a especificação do site. 

1 

Discordo 

totalmente 

2 

Discordo 

fortemente 

3 

Discordo 

levemente 

4 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

5 

Concordo 

levemente 

6 

Concordo 

fortemente 

7 

Concordo 

totalmente 

 

49. O produto foi entregue sem defeito. 

1 

Discordo 

totalmente 

2 

Discordo 

fortemente 

3 

Discordo 

levemente 

4 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

5 

Concordo 

levemente 

6 

Concordo 

fortemente 

7 

Concordo 

totalmente 

 

Dimensão: rastreabilidade 

50. Existe possibilidade de um acompanhamento correto da entrega do produto. 

1 

Discordo 

totalmente 

2 

Discordo 

fortemente 

3 

Discordo 

levemente 

4 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

5 

Concordo 

levemente 

6 

Concordo 

fortemente 

7 

Concordo 

totalmente 

 

51. As informações sobre a entrega do produto são de fácil acesso. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Discordo 

totalmente 

Discordo 

fortemente 

Discordo 

levemente 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concordo 

levemente 

Concordo 

fortemente 

Concordo 

totalmente 

 

 

Dimensão: flexibilidade no serviço prestado 

52. É possível a substituição do produto após a compra realizada. 

1 

Discordo 

totalmente 

2 

Discordo 

fortemente 

3 

Discordo 

levemente 

4 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

5 

Concordo 

levemente 

6 

Concordo 

fortemente 

7 

Concordo 

totalmente 

 

53. É fácil substituir dados de entrega (endereço, hora, dia) do produto depois da compra. 

1 

Discordo 

totalmente 

2 

Discordo 

fortemente 

3 

Discordo 

levemente 

4 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

5 

Concordo 

levemente 

6 

Concordo 

fortemente 

7 

Concordo 

totalmente 

 

Dimensão: recuperação de falhas 

54. Existe rapidez na resposta da reclamação quando ocorre atraso na entrega do 

produto. 

1 

Discordo 

totalmente 

2 

Discordo 

fortemente 

3 

Discordo 

levemente 

4 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

5 

Concordo 

levemente 

6 

Concordo 

fortemente 

7 

Concordo 

totalmente 

 

55. Quando o produto apresenta defeito, a substituição é rápida. 
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1 

Discordo 

totalmente 

2 

Discordo 

fortemente 

3 

Discordo 

levemente 

4 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

5 

Concordo 

levemente 

6 

Concordo 

fortemente 

7 

Concordo 

totalmente 

 

Dimensão: apoio pós-entrega 

56. É realizada pesquisa de satisfação após a entrega do produto. 

1 

Discordo 

totalmente 

2 

Discordo 

fortemente 

3 

Discordo 

levemente 

4 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

5 

Concordo 

levemente 

6 

Concordo 

fortemente 

7 

Concordo 

totalmente 

 

 57. Informações sobre outras promoções são enviadas após a entrega do produto. 

1 

Discordo 

totalmente 

2 

Discordo 

fortemente 

3 

Discordo 

levemente 

4 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

5 

Concordo 

levemente 

6 

Concordo 

fortemente 

7 

Concordo 

totalmente 

 

SATISFAÇÃO 

58.  Fiquei satisfeito com o site das lojas virtuais que utilizei. 

1 

Discordo 

totalmente 

2 

Discordo 

fortemente 

3 

Discordo 

levemente 

4 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

5 

Concordo 

levemente 

6 

Concordo 

fortemente 

7 

Concordo 

totalmente 

 

59. Fiquei satisfeito com a entrega do produto das lojas virtuais onde comprei. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Discordo 

totalmente 

Discordo 

fortemente 

Discordo 

levemente 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concordo 

levemente 

Concordo 

fortemente 

Concordo 

totalmente 

 

FIDELIDADE 

60. Tenho muito interesse de continuar visitando o site das lojas virtuais. 

1 

Discordo 

totalmente 

2 

Discordo 

fortemente 

3 

Discordo 

levemente 

4 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

5 

Concordo 

levemente 

6 

Concordo 

fortemente 

7 

Concordo 

totalmente 

 

61. Caso precise de algum produto ou serviço, provavelmente, tentarei comprá-lo por 

meio do site das lojas virtuais. 

1 

Discordo 

totalmente 

2 

Discordo 

fortemente 

3 

Discordo 

levemente 

4 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

5 

Concordo 

levemente 

6 

Concordo 

fortemente 

7 

Concordo 

totalmente 

 

62. Recomendaria a um amigo para visitar o site das lojas virtuais. 

1 

Discordo 

totalmente 

2 

Discordo 

fortemente 

3 

Discordo 

levemente 

4 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

5 

Concordo 

levemente 

6 

Concordo 

fortemente 

7 

Concordo 

totalmente 

 

63. Recomendaria a um amigo para efetuar suas compras por meio do site das lojas 

virtuais. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Discordo 

totalmente 

Discordo 

fortemente 

Discordo 

levemente 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concordo 

levemente 

Concordo 

fortemente 

Concordo 

totalmente 

 

64. Faço bons comentários sobre as lojas virtuais que frequento. 

1 

Discordo 

totalmente 

2 

Discordo 

fortemente 

3 

Discordo 

levemente 

4 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

5 

Concordo 

levemente 

6 

Concordo 

fortemente 

7 

Concordo 

totalmente 

 

UM POUCO MAIS SOBRE VOCÊ 

1. Com que frequência você costuma acessar a Internet? 

1. (     ) 1 vez ao dia  4. (     ) menos de 1 vez por semana 

2. (     ) mais de 1 vez ao dia 5. (     ) 1 vez por mês. 

3. (     ) 1 vez por semana 6. (     ) menos de 1 vez ao mês. 

 

2. Quantas horas por dia você permanece conectado à Internet? 

1. (     ) Menos de 1 hora   

2. (     ) 1 a 3 horas  

3. (     ) Mais de 3 horas  

 

3. Sexo 

(     ) Masculino  (     ) Feminino 

 

4. Idade 

1. (     ) Menos de 20 anos  4. (     ) de 40 a 49 anos 

2. (     ) de 20 a 29 anos 5. (     ) 50 anos ou mais 

3. (     ) de 30 a 39 anos  
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5. Com que freqüência você compra pela Internet? 

1. (     ) uma ou mais vezes por 

semana 

4. (     ) 2 a 4 vezes por ano 

2. (     ) 1 a 3 vezes ao mês 

3. (     ) 1 a 5 vezes ao semestre 

5. (     ) 1 vez ao ano 

6  (     ) 1 vez de 2 a 5 anos 

7. (     ) Nunca. 

 

 

 

6.  Dentre os meios de pagamento disponíveis, qual você utiliza ou julga ser o mais 

seguro para efetuar suas transações on-line? 

1. (     ) cartão de crédito 4. (     ) débito automático 

2. (     ) boleto  

3. (     ) depósito  

 

 

Agradeço a sua participação. 

 

 


