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RESUMO 
 

Estudos sugerem que a confiança online é fomentada pela percepção de antecedentes, 

como a habilidade do varejista online, demonstrações de benevolência, a segurança que 

o website demonstra ter, a presença de selos de órgãos reguladores externos e a 

competência técnica do sistema de vendas. Estes antecedentes podem ser percebidos de 

maneira diferenciada entre consumidores de diferentes países, influenciados pela cultura 

de cada país. Propõe-se que as dimensões culturais, em especial individualismo versus 

coletivismo e aversão à incerteza influenciam o desenvolvimento das relações de 

confiança entre consumidores e varejistas online. Pautado no referencial teórico de 

Hofstede (2001) e outros autores (JARVENPAA; TRACKTINSKY, 1999; LEE; 

TURBAN, 2001; CHOI; GEISTFELD, 2004; AN; KIM, 2008), a pesquisa foi realizada 

em Fortaleza (Brasil) e em Montreal (Canadá), entre 2011.2 e 2012.1. Utilizou-se 

questionários fechados com construtos provenientes dos estudos supracitados. Realizou-

se análise descritiva dos dados, bem como a montagem de um modelo de regressão 

linear múltiplo com a confiança online como variável dependente. Os resultados 

apontaram rejeição das pressuposições sobre a apreciação do público brasileiro por 

características de benevolência dos vendedores online em comparação com o público 

canadense, assim como rejeições da pressuposição de apreciação dos canadenses sobre 

os brasileiros relativos à percepção da competência técnica dos sistemas de vendas e das 

garantias aferidas por terceiros em lojas online. Os resultados sugeriram, ainda, a 

afirmação dos pressupostos feitos acerca da predileção dos canadenses sobre os 

brasileiros em relação à percepção das habilidades do varejista online, assim como a 

afirmação dos pressupostos de que brasileiros atribuem maior importância à indicativos 

de segurança dos sistemas online, em comparação com o público canadense. O estudo 

propõe que a cultura afeta a percepção de consumidores coletivistas e aversos a 

incertezas acerca da segurança do sistema de vendas, enquanto age sobre a percepção de 

consumidores individualistas e com baixa aversão à incerteza em relação às habilidades 

individuais de varejistas online. 

Palavras-chave: Confiança online. Dimensões culturais. Varejo online. Cross-culture. 
Regressão linear.  



	  

ABSTRACT 
 

Studies suggest that online trust is fostered by the perception of its antecedents, such as the 

ability of the online seller, his demonstrations of benevolence, the security system of his 

website, the presence of seals from external regulators and the perception of the competence 

of the sales system. These predictors of online trust can be perceived differently among 

consumers of different countries, influenced by cultural values related to their country. It is 

proposed that cultural dimensions, specifically individualism versus collectivism and 

uncertainty avoidance, may, even indirectly, influence the development of trust between 

consumers and online retailers. Using theoretical framework of Hofstede (2001) and others 

scholars (JARVENPAA; TRACKTINSKY, 1999; LEE; TURBAN, 2001; CHOI; 

GEISTFELD, 2004; AN; KIM, 2008 among others), the survey was conducted in Fortaleza 

(Brazil) and Montreal (Canada), between 2011 Q3 and 2012 Q1. A survey was implemented 

using scales validated by previous researches. A descriptive data analysis was carried, as well 

as the assembly of a multiple linear regression model with online trust as the dependent 

variable. The results indicated rejection of assumptions about the appreciation of the Brazilian 

public by characteristics of benevolence from online vendors compared to the Canadian 

public, as well as rejection of assumption appreciation of Canadians on Brazilian relating to 

the perception of the competence of sales systems and guarantees verified by third parties in 

online stores. The results also suggested the statement of the assumptions made about the 

predilection of Canadians over the Brazilians in relation to the perception of the abilities of 

online retailers as well as the statement of the assumptions that Brazilian indicative attribute 

more importance to security of online systems, compared to the Canadian public. The study 

shows that culture affects the perception of consumers in collectivist and low uncertainty 

avoidance on the security system sales, while acting on the perception of consumer’s 

individualistic profile and low uncertainty avoidance in relation to individual abilities of 

online retailers. 

 

Keywords: Online trust. Cultural dimensions. Online retail. Cross-culture. Linear regression. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A seção introdutória deste estudo apresenta o problema de pesquisa, seus 

objetivos gerais e específicos, bem como as justificativas para sua realização. Por fim, é 

demonstrado, ainda nesta parte, a estrutura do trabalho. 

 

1.1 Problematização 

O avanço da tecnologia e a emergência de novos meios de comunicação 

tornaram a confiança um dos ativos mais valiosos e, simultaneamente, mais vulneráveis 

das empresas na comercialização de bens e serviços. A padronização dos sistemas de 

produção, o acirramento da concorrência e inovações tecnológicas – que expandiram o 

acesso à informação por parte dos consumidores - remodelaram o mercado nas últimas 

décadas, e aumentaram significativamente o leque de opções do consumidor, reduzindo, 

dessa forma, o seu apego ou preferência por determinado lojista ou marca (GEFEN, 

2000). 

Na atualidade, o comércio online é percebido como um espaço em vasta 

expansão, onde ainda não se pode atribuir domínios ou apontar uma única marca ou 

empresa como absoluta em um determinado segmento de mercado (AN; KIM, 2008). 

Na rede, segundo Gefen (2000) e Smith, Dugan, e Trompenaars (1996), há uma 

considerável redução por parte da percepção do consumidor do distanciamento presente 

entre grandes redes varejistas e pequenos estabelecimentos, o que facilita o surgimento 

de novos entrantes de mercado e fortalece a concorrência entre os varejistas na Internet. 

Além disso, a partir da década de 1970, o consumidor deixou de ser mero elemento 

passivo do processo de oferta e demanda, passando a elemento central e motivo de 

preocupação, além de influenciador de grande parte dos setores empresariais (GEFEN, 

2000). 

Sobre o contexto apresentado, Noteberg, Christiaanse e Wallage (1999) 

asseveram que atributos como localização, reputação e imagem, outrora percebidos 

como relevantes por comerciantes off-line passam a possuir menor relevância no meio 

online. Os autores apontam que, apesar dos esforços em tornar a Internet uma opção 

atraente aos consumidores, o que estes buscam, e sempre buscarão, são preços menores. 

A mudança do comércio tradicional (onde espaço e tempo são mensuráveis) para o 

comércio online, no qual o sujeito é livre para consumir a qualquer hora e em qualquer 
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lugar, acarretaria uma realidade na qual o preço seria o único real diferencial de 

mercado (SHETH; MITTAL; NEWMAN, 2002). 

Buscando expandir suas visões dos fatores externos que são capazes de afetar a 

percepção de risco e o desenvolvimento da confiança do consumidor em relação a um 

canal de consumo e pautados na idéia da influência da globalização e da eliminação de 

barreiras trazidas pela Internet, pesquisadores levaram seus estudos a um patamar 

macro, onde a cultura e os costumes de um grupo tornaram-se relevantes 

(JARVENPAA; TRACTINSKY, 1999; DONEY; CANNON; MULLEN, 1998; CHOI; 

GEISTFELD, 2004; LEE; TURBAN, 2001).  

Enquanto os antecedentes da confiabilidade são capazes de facilitar o processo 

de construção de confiança no varejo online, a percepção de sua importância pode se 

alterar entre consumidores espalhados ao redor do mundo (JARVENPAA; 

TRACTINSKY, 1999). A maneira pela qual a confiança é desenvolvida em situações de 

risco e incerteza pode depender de normas sociais e valores arraigados na cultura à qual 

o indivíduo faz parte, alterando assim a maneira como a informação e os estímulos do 

ambiente agem sobre o seu comportamento decisório (TRIANDIS, 1994; DONEY; 

CANNON; MULLEN, 1998). 

Juntamente com o crescimento do interesse pelo estudo da importância da 

confiança no comércio online, duas tendências de pesquisa em marketing sobre a 

relação da cultura no consumo via Internet também ganharam destaque. A primeira 

tendência parte da observação do aumento da pluralidade cultural da força de trabalho 

em diversas empresas em todo o mundo, despertando nos acadêmicos o interesse em 

compreender como diferenças culturais impactam a performance das organizações 

(TRIANDIS, 1994). A segunda tendência é a da globalização dos negócios a partir do 

avanço dos meios digitais em meados dos anos 2000. Diversas empresas estabeleceram 

parcerias além mar, gerindo e contratando pessoas em outros países, descentralizando 

sua estrutura e grande parte dos seus processos. Por fim, as empresas que descobriram 

na Internet um meio de fazer negócios passaram a conceber o mundo inteiro como seu 

mercado (CHOI; GEISTFELD, 2004). 

É clara a propagação do alcance das empresas que se lançam no meio online, 

mas é preciso atentar à possível interação entre duas culturas diferentes e que 

habitualmente não interagem com frequência. Estudiosos apontam, como possível causa 
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do insucesso da empreitada de companhias ocidentais em países orientais, o choque 

entre comportamentos e valores conflitantes por parte dos comerciantes e consumidores 

(JARVENPAA; TRACTINSKY, 1999; DONEY; CANNON; MULLEN, 1998; CHOI; 

GEISTFELD, 2004).  

Lim et al. (2004), bem como An e Kim (2008) concluíram em seus estudos 

comparativos entre a cultura presente em países norte-americanos e orientais que 

imperativos culturais possuem forte impacto na relação entre consumidores e 

comerciantes de cada um dos dois países. Em seu trabalho, Choi e Geistfeld (2004) 

observaram que indivíduos de culturas pautadas nos ensinamentos de Confúcio (como 

os países do oriente), geralmente coletivistas, tendem a manter uma postura de 

desconfiança bem maior, frente a situações de incerteza, que nativos de culturas 

individualistas (como os norte-americanos). 

Ao passo que a Internet emergiu como um veículo promissor para empresas 

expandirem seus mercados mundo afora, tornou-se crítico entender como traços 

culturais, característicos de diferentes nações, podem afetar o desenvolvimento da 

confiança do consumidor no comércio online, no intuito de obter informações valiosas 

que auxiliarão profissionais de marketing e gestores a manter vantagens competitivas 

sustentáveis no mercado global. Além disso, são escassos os conhecimentos científicos 

sobre a influência da cultura no comportamento de consumidores da América Latina e, 

em especial, do Brasil (DEPIERE, 2005).  

A maior parte dos estudos acerca da relação entre cultura e confiança na 

Internet, tomou como comparativo, realidades de consumo orientais e ocidentais 

(JARVENPAA; TRACTINSKY, 1999, CHOI; GEISTFELD, 2004, AN; KIM, 2008) 

Contudo, pouco foi pesquisado acerca da disparidades comportamentais entre latino 

americanos e norte-americanos. Pela caracterização da cultura do Brasil, realizada por 

pesquisadores como Hofstede (2001), há consideráveis divergências em seus traços 

culturais quando comparada com a cultura presente no Canadá. Pressupõe-se, nesse 

estudo, que tais divergências culturais influenciem diretamente o comportamento dos 

consumidores dos dois países em relação à confiança no varejo online. 
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1.2 Problema da Pesquisa 

 
Qual o impacto das dimensões culturais (individualismo versus coletivismo e 

aversão à incerteza) na confiança dos consumidores brasileiros e canadenses no varejo 

online como canal de consumo? 

1.3 Objetivo Geral 

Investigar o impacto das dimensões culturais (individualismo versus coletivismo 

e aversão à incerteza) na relação com os antecedentes da confiança online por parte dos 

consumidores brasileiros e canadenses. 

1.3.1 Objetivos Específicos 

 
• Averiguar se há relação direta entre as dimensões culturais 

(individualismo versus coletivismo e aversão à incerteza) de Hofstede 

(1980, 2001) e a confiança no varejo online da amostra pesquisada; 

• Comparar a classificação atribuída por Hofstede (1980, 2001) a Brasil e 

Canadá em relação à dimensão cultural do individualismo versus 

coletivismo e aversão à incerteza de consumidores brasileiros e 

canadenses com a aferição realizada neste estudo com amostras dos dois 

países. 
 
 
1.4 Justificativa 

A atual pesquisa objetivou colaborar positivamente tanto para com o meio 

empresarial, como para com o meio acadêmico, em relação ao comportamento do 

consumidor no meio online. 

Pretendeu-se apresentar neste estudo uma investigação acerca da avaliação da 

confiança do consumidor no comércio eletrônico, por meio da comparação entre as 

percepções dos consumidores brasileiros e canadenses sobre a referida temática. As 

duas nações exibem grandes divergências em relação aos traços culturais de 

individualismo-coletivismo e controle de incertezas, segundo índice de Hofstede (2001). 

Além disso, os dois países possuem grande número de usuários da Internet (28 milhões 
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de usuários canadenses e 48 milhões de usuários brasileiros), apesar de que o nível de 

penetração do meio online seja diferente (48% no Brasil e 70% no Canadá), 

possivelmente por conta das realidades sociais e da diferença no número de habitantes 

de cada país (INTERNET WORLD STATS, 2011).  

Em relação aos conhecimentos acadêmicos acerca da temática proposta, buscou-

se explorar pesquisas referentes à confiança e consumo online (HOFFMAN; NOVAK; 

PERALTA, 1999; JAVENPAA; TRACTINSKY, 1999; CHOI; GEISTFELD, 2004; 

AN; KIM, 2008), que ilustrassem a evolução histórica e teórica da relação entre os dois 

assuntos, focando-se por fim, na perspectiva comportamental. Uma vez que a Internet 

configura-se como um novo espaço de interação e consumo entre clientes e empresas, a 

confiança pode ser percebida enquanto elemento correlato, visto que age como variável 

condicional para o sucesso das transações comerciais no meio online. 

Espera-se com esse estudo incrementar o conhecimento acerca de melhores 

indicadores de estratégias no meio online e que transmitam vantagens competitivas mais 

alinhadas com a percepção do consumidor na Internet, haja vista a relevância dessa 

plataforma de transação atualmente e de seu potencial no futuro. 

1.5 Estrutura do Trabalho 

Além desta introdução, o trabalho apresenta um capítulo de referencial teórico, 

no qual são abordadas as teorias acerca da cultura, confiança e comércio online, bem 

como de que forma esses elementos interagem entre si. Ao final deste capítulo, é 

apresentada a construção dos pressupostos a partir do referencial adotado. 

Após o capítulo sobre o arcabouço teórico utilizado, seguem os capítulos de 

metodologia, onde são demonstrados os procedimentos científicos utilizados para a 

coleta e tratamento dos dados, e, logo após seguem a apresentação dos dados descritivos 

da amostra, bem como a análise e discussão dos resultados da pesquisa. 

Ao final do estudo, é feita a conclusão do mesmo, com um repasse geral dos 

procedimentos e aferições da pesquisa e em seguida são expostas as referências 

bibliográficas utilizadas. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 Para compreender os construtos relevantes a esse estudo, torna-se necessária a 

apresentação do referencial teórico por ele abordado. Aqui, será demonstrado o 

arcabouço teórico utilziado referente à cultura, dimensões culturais, comércio online e 

sobre o processo de desenvolvimento da confiança no meio online. Relacionando as 

teorias com foco nos objetivos propostos, será apresentado, ao final do capítulo os 

pressupostos do estudo. 

2.1 Cultura 

Cultura, segundo o Webster’s Dictionary, citado por Sheth, Gardner e Garret 

(2001, p.33), é definida como 

 [...] padrão integrado de comportamento humano, que inclui pensamento, 
fala, ação e artefatos, e depende da capacidade do homem para adquirir e 
transmitir conhecimento às gerações subsequentes.  

 

Sua origem etimológica advém do vocábulo em latim collare, com significação 

de cuidar, criar, cultivar. Na antiguidade, mais especificamente na era romana, cultura 

relacionava-se ao cuidado que o homem deveria ter com a natureza. Para os gregos 

correspondia à formação do corpo, da educação e da espiritualização da sociedade 

(CHAUÍ, 2003). 

 Na concepção filosófica, a linguagem, o pensamento, o trabalho constituem 

pressupostos básicos para o estabelecimento da cultura. Hegel trata a cultura como uma 

manifestação do espírito que, internalizada, passa a ser história, “não como causa e 

efeito de acontecimentos mensuráveis pelo tempo, mas como vida do espírito”. Já Marx 

a descreve enquanto “lutas humanas que produzem e reproduzem a própria existência, 

focadas nas relações sociais, constituídas nas classes sociais contraditórias” (DEPIERE, 

2005).  

 Do ponto de vista antropológico, Kroeber e Kluckhohn (1952) definem cultura 

como uma maneira de refletir, de perceber e de reagir de um grupo de indivíduos, 

sobretudo comunicada por meio de símbolos, incluindo objetos concretos produzidos 

pelo grupo. Os mesmos autores aferiram ainda que o cerne da cultura é constituído de 

idéias tradicionais e de valores que estão ligados a estes artefatos, e que a essência de 

uma cultura não está presente apenas em seus objetos, ferramentas, ou demais artifícios, 
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mas sim em como os membros de determinado grupo interpretam, usam e percebem 

estes artifícios. São os valores, símbolos, interpretações e perspectivas que distinguem 

um povo de outro nas sociedades modernas (KROEBER; KLUCKHOHN, 1952). Por 

fim, os dois estudiosos asseveram que indivíduos inseridos em uma mesma cultura 

geralmente interpretam tais alegorias, itens e comportamentos da mesma maneira ou de 

forma similar.  

 Da Matta (1984, p.75) entende que a cultura de cada sociedade pode ser 

facilmente identificada naquilo que os indivíduos consideram importante, como 

“relações familiares, religião, casamento, leis, alimentação, arte, poder político”, assim 

como na forma como os membros dessa comunidade se posicionam e se organizam 

frente a essas categorias. 

 Em pesquisas que abordam aspectos ligados à cultura, observa-se que indivíduos 

pertencentes a uma determinada comunidade, sentem, pensam e se manifestam de 

formas distintas. Essas diferenças de comportamento, levando-se em consideração as 

diversidades culturais, tais como os valores, são, na maioria das vezes, acionadas de 

forma inconsciente (DEPIERE, 2005). 

 Para Laraia (2003), a cultura passa por um processo contínuo de modificação, 

responsável por transformações oriundas da dinâmica interna em um sistema cultural, 

bem como da interação entre diferentes sistemas. Negandhi (1983) interpreta este 

cenário aferindo que a cultura se modifica com alterações de outros elementos dentro de 

uma sociedade, apesar de ponderar que tal observação não se constitui necessariamente 

em uma regra. Davidov, Schmidt, Schwartz (2008) complementam o pensamento de 

Negandhi, afirmando que mudanças culturais acarretam outros tipos de mudanças, 

servindo não apenas como consequência, mas também, como causa de alterações de 

comportamento e atitude dos povos. 

 Geer Hofstede (2001), define cultura como “uma programação coletiva da 

mente, onde membros de um grupo são diferenciados de outros membros de grupos 

distintos por meio de elementos específicos”. O mesmo autor, de forma metafórica, se 

refere à cultura como o software da mente (HOFSTEDE, 2001). Ferreira (2005) 

esclarece que o conceito de programação coletiva da mente não implica que todos numa 

sociedade estejam programados da mesma forma. No entanto, segundo o mesmo autor, 

apesar das diferenças individuais, a programação da mente, chamada por Hofstede de 

cultura, diferencia determinado grupo de indivíduos que compartilham coletivamente 
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determinados elementos, de outros grupos nos quais esses elementos estão ausentes. 

Hofstede (1991) afirma também que a cultura é uma construção coletiva que emana do 

ambiente social, não definida geneticamente, sendo portanto, apreendida e não herdada, 

necessitando ser distinguida da natureza humana e da personalidade do indivíduo. A 

natureza humana representa o que todo ser humano possui em comum, retratando o 

nível universal de uma configuração mental inerente aos próprios genes. A capacidade 

humana de possuir sentimentos de alegria, tristeza e amor pelo outro são exemplos de 

manifestações da natureza humana. Já a personalidade consiste em um conjunto 

individual de programação mental, resultando em atributos comportamentais únicos, 

que são transmitidos e assimilados por meio da experiência particular e cultural de uma 

pessoa (HOFSTEDE, 2011). A cultura, segundo o mesmo autor, encontra-se disposta 

entre a natureza humana e a personalidade do indivíduo. A figura 1 esquematiza o que 

seriam os três níveis de programação mental propostos por Hofstede (2001).  

Figura 1 – Posicionamento da cultura em relação à personalidade e à natureza humana 

Fonte: Adaptado de Hofstede (2001) 

 Diversos estudos (SCHWARTZ, 1994a; BLOEMER E DEKKER, 2007; AN; 

KIM, 2008) apontam para o fato de que a cultura desempenha um papel significativo 

nas ações executadas por um indivíduo, frente a uma sorte de ocasiões, uma vez que ela 

influencia atitudes, normas, processos cognitivos e, consequentemente, 

comportamentos. McCann e Radford (1993) referem-se à cultura como antecedente de 

vários processos psicológicos, inclusive o comportamento de consumo. Os autores 
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sugerem que, juntamente com a personalidade e a ação do ambiente externo, a cultura 

impacta diretamente o processo de tomada de decisão.  

 Por fim, segundo a literatura analisada (SCHWARTZ, 1994a; HOFSTEDE, 

2001; FERREIRA, 2005; DAVIDOV; SCHMIDT; SCHWARTZ, 2008) o conceito de 

cultura, muitas vezes, está intimamente relacionado com o conceito de valores culturais. 

Hilal (2003) afirma que, na bibliografia da antropologia social, culturas distintas são 

construídas a partir de distintos sistemas de valores. Entre os acadêmicos não há uma 

real conformidade a respeito da natureza destes valores. Eles têm sido analisados 

enquanto necessidades, traços de personalidade, atitudes, comportamentos, metas e 

afinidades, (HILAL, 2003). 

2.2 Valores Culturais 

No sentido genérico, a cultura reflete a forma de vida de um povo. Já os valores 

culturais devem ser entendidos como diferenças de crenças ou atitudes, apesar de, em 

alguns casos, os termos serem apresentados como partes de um mesmo conjunto 

(HOFSTEDE et al., 2006).  

Definir valores culturais constitui-se uma tarefa instigante, tendo em vista sua 

amplitude e complexidade, o que torna este tema objeto de interesse de diferentes ramos 

do conhecimento, tais como a filosofia, a sociologia, a psicologia, a economia, dentre 

outros (MITRANY et al., 2003). 

 Para Kroeber e Kluckhohn (1952), os valores ditam normas sociais e orientam 

ações e sanções normativas. Segundo Kahle (1983), os valores assumem importante 

função adaptativa do indivíduo ao ambiente de convivência social, constituindo 

referência da qual originam atitudes e comportamentos modelo. Tamayo e Schwartz 

(1993) indicam os valores como elementos necessários na determinação da forma de 

pensar, agir e sentir do indivíduo. 

Pautado em seu teorema da atitude, Fishbein e Ajzen (1975) comentam que a 

atitude de um indivíduo, relativa a um artefato, é fruto de suas crenças neste mesmo 

artefato. Para o autor, atitudes e crenças são mutáveis, mediante a inserção de novas 

informações e conhecimentos. Os valores, no entanto, são persistentes quanto ao efeito 

de novidades, não sofrendo mudanças drásticas, visto que são formados ao longo dos 

anos de vida da pessoa.  
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Mendonça e Tamayo (2008) subdividem os valores em dois grandes grupos: o 

primeiro refere-se ao grupo de valores conferidos a artefatos ou resultados, como o 

valor que pessoas dão ao dinheiro ou a bens materiais em geral; o segundo, por sua vez, 

englobaria os valores pelos quais um indivíduo pode ser definido, o que corresponde a 

modos de comportamento (hedonismo, integridade, respeito pelo próximo, por 

exemplo), descrevendo características que levariam uma pessoa a níveis plenos de 

realização, conforto, sabedoria, etc. Este último conjunto de valores é descrito nos 

estudos comportamentais relacionados ao consumidor como grupo de valores 

instrumentais (HOFSTEDE et al., 2006).  

Um atributo importante do grupo dos valores instrumentais é sua influência 

sobre as crenças e comportamentos que um indivíduo “necessitaria possuir” para fazer 

parte de determinado coletivo (MENDONÇA; TAMAYO, 2008). Tal atribuição resulta 

do fato de que tais valores se relacionam diretamente com a cultura. Portanto, os valores 

de um indivíduo partem do nível cultural e o influenciam intimamente em meio ao seu 

grupo social (CHANG; LIN, 2008 ). 

Hofstede (2001) ressalta a compreensão da perspectiva social que os valores 

apresentam, ao afirmar que, de forma geral, as pessoas sentem remorso ao 

comportarem-se de maneira contrária ao esperado pelo grupo no qual estão inseridas. 

Chang e Lin (2008) afirmam que os valores culturais operam como normas íntimas de 

conduta, construídas por experiências do indivíduo em uma sociedade. Comportamentos 

que rivalizem com estes valores resultariam, segundo o autor, em desconforto relativo à 

culpa ou embaraço, visto que ações contraditórias aos valores criam sentimentos 

negativos. Triandis (1994) afere que, em geral, mesmo estando sozinhas, as pessoas 

procuram não exercer comportamentos que as levem a contrariar seus valores pessoais. 

Ao tratar da avaliação do efeito que os valores causam sobre o comportamento 

humano, Bloemer e Dekker (2007) afirmam que quando um valor é de interesse comum 

a uma sociedade, ocorrem estimulações externas para que o indivíduo o expresse e 

valide, estando o valor em uso ou não. 

Alguns pesquisadores têm buscado estabelecer a hierarquia de valores das 

sociedades. Inglehart (1981, 1985), em estudos realizados inicialmente em 1981 e 

posteriormente em 1985, concluiu que esta hierarquia é significativamente consistente 

através do tempo, evidenciando ser este fator um elemento fundamental para o seu 

desenvolvimento. Neste estudo, Inglehart (1985) observa que os valores classificados 
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nas seis primeiras posições em pesquisa realizada em 1981, felicidade, paz, família, 

auto-respeito, liberdade e sabedoria, foram os mesmos identificados em pesquisa 

semelhante realizada em 1968. A mesma tendência foi observada em relação aos 

valores alocados nos últimos seis lugares da hierarquia, harmonia interior, prazer, 

reconhecimento social, vida excitante, amor maduro e beleza.  

 Os valores culturais operam como ferramentas para a racionalização do 

comportamento humano, não sendo, por si, passíveis de análise, mas sim, suportados e 

autenticados por sua relação com os comportamentos (HOFSTEDE 1997, 2001). 

Entendendo a cultura como algo inerente ao comportamento de grupos de indivíduos, 

Hofstede (2001) não identifica valores individuais como seus moderadores. Sua 

abordagem, mais ampla, trata os valores culturais como atrelados a uma comunidade 

como um todo, não considerando particularidades individuais ou traços típicos ou 

singulares de cada indivíduo. Dessa forma, a cultura não deve ser mensurada como uma 

personalidade comum preponderante, mas como uma conjugação de atitudes e 

comportamentos esperados de indivíduos que partilham de uma mesma programação 

coletiva mental (HOFSTEDE, 2001).  

2.3 Cultura Nacional 

Há tempos, pesquisadores de diversas áreas do conhecimento buscam identificar 

os limites da cultura nacional, diante da virtual redução de fronteiras entre países 

(HILAL, 2002). Chang e Lin (2008) argumentam, por exemplo, que em um estágio 

avançado de convergência cultural, haveria a formação de uma única cultura 

internacional, enquanto pesquisas recentes, como as de An e Kim (2008) e De Mooij 

(2010) discordam, ressaltando que mesmo com o passar do tempo, grande parte das 

diferenças culturais entre países permanecem, pois estas estariam atreladas à história e 

evolução geracional dos povos, dificultando assim o seu esquecimento por parte da 

geração vigente. 

Ferreira e Mendes (2008), à respeito da perspectiva da criação de uma cultura 

global, citam o exemplo da tentativa de replicação do sucesso de empresas japonesas, as 

quais dão ênfase ao aspecto da qualidade, por outras organizações ao redor do mundo, 

na busca de aumentar a competividade. Nem sempre a fórmula baseada na experiência 

japonesa foi exitosa, não que a qualidade não seja um aspecto importante para a 
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sobrevivência das organizações, mas sim pelo fato de cada povo interpretar esta 

realidade, e os caminhos para obtê-la, de forma diversa.  

Apesar de muitas vezes a cultura não respeitar necessariamente fronteiras 

definidas artificialmente pelo homem, a dificuldade em se analisar áreas culturais não 

delimitadas geograficamente estimulou a cunhagem do termo cultura nacional, utilizado 

para determinar atributos comuns a uma população, delimitados por marcações 

geográficas que constituem um país. Equacionar país e cultura, utilizando-se do 

parâmetro da cultura nacional, apesar de ser um recurso frequentemente utilizado, 

persiste como um dos problemas metodológicos mais comumente discutidos no campo 

das pesquisas cross-cultural (HOFSTEDE, 1980; ADLER, 1991; ZANDER, 1997; 

HILAL, 2002). 

Embora pertença a uma determinada cultura nacional, cada pessoa está inserida 

em diferentes grupos de indivíduos simultaneamente, carregando, portanto, várias 

camadas de programação mental, correspondente a diferentes níveis de cultura, os quais 

Hofstede (1991, 1994) assim categoriza:  

• Nível nacional: de acordo com um país, ou países nos quais a pessoa migrou 

durante seu período de vida; 

• Nível de afiliação regional, étnica, religiosa ou linguística. 

• Nível de gênero: masculino ou feminino; 

• Nível de geração: que separa os avós dos pais e os pais dos filhos; 

• Nível de classe social: associados com oportunidades educacionais e com a 

ocupação e profissão da pessoa; 

• Nível organizacional e corporativo: para aqueles que estão empregados, de 

acordo com o modo como os empregados têm sido socializados pelo seu 

trabalho na organização. 

Os indivíduos, portanto, são influenciados por uma complexa interação entre 

cada uma dessas camadas culturais, que precisam ser consideradas ao se analisar 

diferenças culturais (ZANELA, 1999). 

Hofstede (2001) orienta que, em estudos cross-cultural, onde utilizam-se 

amostras de 2 ou mais países, recomenda-se a consideração da camada nacional da 

cultura a fim de gerar resultados com maior capacidade de generalização e comparação. 
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2.4 Persistência dos Valores Culturais 

 Com o passar do tempo, diante de transformações em diversas esferas do 

contexto social, é válido questionar: os valores culturais permanecem estáveis ou são 

passíveis de modificações? Inglehart e Baker (2000) afirmam haver divergências na 

literatura quanto a tema e observaram a existência de duas diferentes linhas de 

pensamento dentre os autores que têm se dedicado ao estudo do tema. A primeira, 

enfatiza a convergência de valores culturais decorrente da “modernização”, entendida 

enquanto força política e econômica que impulsiona mudanças culturais, levando ao 

declínio de valores tradicionais e sua substituição por valores “modernos”. A segunda 

linha de pensamento advoga a persistência de valores tradicionais, a despeito de 

mudanças políticas e econômicas. Na busca de responder à essa questão, através de um 

estudo intitulado The Persistence of Traditional Values, Inglehart e Baker (2000) 

analisaram dados evolutivos, relativos aos valores culturais de 65 países, representantes 

dos seis continentes habitáveis, colhidos à partir do World Values Surveys (WVS), em 3 

diferentes momentos, 1981-1982, 1990-1991 e 1995-1998 (WVS, 2012).  

O WVS consiste em um organismo que congrega cientistas sociais de todo o 

mundo, com o objetivo de analisar mudanças de valores e seu impacto na vida social e 

política das nações (WVS, 2012). A partir da avaliação deste banco de dados, os autores 

constataram tanto ocorrência de significativas modificações em determinados valores 

culturais, quanto a persistência de valores característicos e tradicionais, ao longo dos 

três momentos. Em conclusão, os autores afirmam que a partir da evidenciação empírica 

de pesquisas realizadas em 65 grupos sociais, os valores culturais alteram-se 

continuamente, contudo sua essência continua a mesma, refletindo, dessa maneira, a 

herança cultural formada na sociedade.  

 Jandt (2010), referindo-se também aos dados do WVS, afirma que é importante 

perceber que as diferentes culturas nacionais mantiveram-se relativamente estáveis ao 

longo do tempo, de modo que em nível superficial pode haver alguma convergência de 

hábitos, símbolos e artefatos, como testemunhado pela disseminação da cultura de 

consumo americana em todo o globo. Em um nível mais profundo, no entanto, as 

diferenças culturais persistem. 

 Segundo Davidov, Schmidt, Schwartz (2008), existe uma significativa diferença 

no espaço temporal necessário para que ocorram alterações comportamentais, 
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geralmente mais facilmente perceptíveis, de modificações mais profundas relativas a 

crenças e valores. Corroborando esta tese, Hofstede et al. (2006) afirmam que os valores 

assumidos durante o período de formação do indivíduo, transmitidos através das 

gerações, podem sofrer alterações adaptativas ao longo da vida, porém, jamais sumiriam 

por completo, vindo a influenciar, mesmo que de maneira indireta, o comportamento no 

presente e no futuro. 

 Bloemer e Dekker (2007) consideram ser plausível assumir que certos valores se 

alterem lentamente, enquanto outros possam se modificar mais rapidamente, 

principalmente com o aumento do intercâmbio cultural entre países, observado nas 

últimas décadas. 

 Hofstede (1980) afirma que valores culturais se mantêm estáveis, mesmo após 

grandes períodos de tempo, apresentando algumas discretas mudanças de maneira 

bastante vagarosa. Apesar das críticas quanto aos resultados empíricos do trabalho de 

Hofstede, Lim et al. (2006) afirmam que seus resultados foram replicados por outros 

vários pesquisadores, tais como Shackleton e Ali (1990), Jarvenpaa e Tractinsky (1999) 

e Lee e Turban (2001). O próprio Hofstede (1998), em defesa da validade da sua 

pesquisa, faz a mesma afirmação, incluindo ainda o estudo de Hoppe (1990) e Lima e 

Albano (2002) que reafirmam sua validação.  

2.5 Dimensões Culturais 

De acordo com Jandt, 

Vivemos hoje em uma economia global interconectada - comércio mundial, 
migrações, sustentabilidade ambiental. O desafio que ao mundo se apresenta, 
no início do século 21, é o de buscar soluções globais. Enfrentar esses 
desafios exigirá que aprendamos a melhor forma de nos comunicar uns com 
os outros, independentemente de onde vivemos, da nossa situação econômica 
e da nossa identidade (2010 p. 78). 

 À partir da crescente presença de organizações no mercado global, quer 

fisicamente, e mais especificamente através da Internet (e-commerce), pesquisadores 

têm se dedicado, nos últimos anos, ao estudo desta, relativamente nova, forma de 

comunicação, decorrente da interação homem-computador (FORD; KOTZÉ, 2005).  

Segundo De Mooij (2010), as empresas que vêm se utilizando deste atraente 

artifício, em especial aquelas que participam de outros mercados, que não os de seus 
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países de origem, se vêem no dilema entre a estandardização ou adaptação da 

linguagem, atentando às características da cultura de seu público-alvo, o que a autora 

descreve como “global-local dilema”. Ainda de acordo com De Mooij (2010), 

recentemente vários estudos (CALANTONE; CHAN; CUI, 2006; WONG; 

MERRILEES, 2007), utilizando critérios relacionados à performance, têm demonstrado 

que a estratégia de adaptação é mais efetiva. 

 Culturas podem ser identificadas através de características descritivas ou 

classificadas dentro de categorias ou dimensões culturais. Características descritivas 

referem-se a aspectos como: sistema educacional, hábitos alimentares, classes sociais, 

prática desportiva, dentre outros (DE MOOIJ, 2005). Tais características, de maneira 

geral, são peculiares a cada cultura, de forma que não são adequadas enquanto 

parâmetros de comparação cross-cultural. Características relativas às dimensões 

culturais, por sua vez, possuem caráter universal, no sentido de estarem presentes em 

todas as culturas, embora se expressando de maneira diversa, na dependência dos 

valores de cada cultura (HILAL, 2002). A mesma autora observa que Kluckholm, em 

1952, já apontara a existência de tais dimensões universais de cultura e que tais estas 

deveriam ser empiricamente verificáveis e comparáveis como orientações de valores 

independentes. 

 Triandis (1994 apud HILAL, 2002), denominou como etic um construto 

existente em todos os países e que pode ser comparável entre os mesmos, enquanto emic 

define elementos que são específicos de um determinado país, e que, portanto, não são 

comparáveis entre países. Esses termos, de acordo com Hofstede (2000), derivam das 

palavras phonemic e phonetic, introduzidas na antropologia em 1960, pelo linguista 

Keneth Pike. No campo da antropologia os sufixos emic e etic são utilizados para 

distinguir estudos de aspectos específicos ou únicos, daqueles de âmbito geral, passíveis 

de classificação poli-cultural (HOFSTEDE, 2000). Pesquisas sobre valores culturais de 

caráter cross-cultural devem analisar os construtos etic (DE MOOIJ, 2010). 

 Desde meados do século passado, cientistas sociais, psicólogos e antropólogos 

têm se dedicado a identificar tais dimensões etic que possam ser agrupadas em 

arcabouços ou frameworks gerais, relativos à cultura (HILAL, 2002). Hilal (2002) 

afirma que os frameworks já elaborados baseiam-se nos pressupostos estabelecidos 

pelos teóricos Kluckholm e Strodtbeck (1961 apud DE MOOIJ, 2010), os quais serão 

enumerados: 
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1. “Existe um número limitado de problemas humanos comuns para os quais as 

pessoas de qualquer época devem encontrar soluções”. 

2. “Embora exista variabilidade quanto às soluções de todos os problemas, essa 

variabilidade não é nem ilimitada, nem randômica, mas definitivamente 

varia dentro de uma determinada gama de soluções possíveis”. 

3. “Todas as alternativas de solução existem em todas as sociedades, em 

qualquer época, mas as preferências variam”. 

A partir destas suposições, Kluckhohn e Strodtbeck (1961 apud DE MOOIJ, 

2010), propuseram a existência de cinco categorias de valores que deveriam ser 

analisados nas investigações sobre cultura nacional:  

1. Percepção da natureza humana (boa/má) 

2. Relação do homem com o meio ambiente (domínio/submissão) 

3. Orientação temporal (passado/futuro) 

4. Atitude relativa ao ambiente (ser/fazer) 

5. Atitude relativa ao relacionamento humano (hierarquia/individualismo) 

 Segundo De Mooij (2010), estas cinco categorias de valores serviram de 

referência para as pesquisas realizadas a partir de então, sendo reconhecidas nos 

principais modelos de dimensões culturais propostos, como os de Hofstede (1980; 

2001), Trompenaars (1993), Schwartz (1994b), Schwartz e Bilsky (1987) e o GLOBE 

study (House et al., 2004), os quais procuraram aferir, de forma quantitativa, dimensões 

culturais entre um grande número de países e/ou regiões. A mesma autora afirma que  

[...] embora estes modelos apresentem semelhanças quanto aos valores 
básicos considerados, diferem em relação ao número de países analisados, o 
nível de análise (individual versus coletiva), a estrutura da dimensão (uni ou 
bipolarizada), o número de dimensões, os sujeitos da pesquisa (Schwartz - 
professores e alunos; GLOBE - gerentes de nível médio; Hofstede - todos os 
níveis de funcionários de uma empresa), além de diferenças conceituais e 
metodológicas de medição (DE MOOIJ, 2010 p. 61). 

Indo ao encontro dos objetivos deste estudo, que trata de comportamento do 

consumidor, De Mooij (2010, p 72) salienta que  

[...] somente os modelos de dimensões culturais de Hofstede e Schwartz 
fornecem escores de países que podem ser utilizados enquanto variáveis 
independentes para análise de consumo e outros aspectos do comportamento 
do consumidor de diferentes culturas.  
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A mesma autora afirma ainda que, apesar de apresentarem várias semelhanças 

conceituais, os modelos citados diferem quanto ao nível de análise – Hofstede (2001) 

voltado ao nível cultural e Schwartz (1994a) ao nível individual – e à estrutura dos 

construtos. Hofstede (2001) utiliza construtos unidirecionais, enquanto Schwartz 

(1994a) utiliza categorizações bipolares e que, em maior ou menor intensidade, se 

relacionam com as dimensões adjacentes, o que torna o modelo de Schwartz (1994a) de 

mais difícil utilização. 

 Considerando o exposto no parágrafo anterior, este estudo toma como 

referencial básico o modelo de Hofstede (2001), mais especificamente duas das suas 

dimensões culturais: individualismo versus coletivismo e aversão à incerteza, os quais 

estão mais diretamente relacionados ao comportamento do consumidor. Considerando 

dados da literatura que descrevem a relação entre estes dois construtos e as dimensões 

abertura à mudança versus conservadorismo e autotranscedência versus autopromoção 

do modelo de Schwartz (1994a), tal relação também é testada entre as amostras desta 

pesquisa, composta por habitantes de Brasil e Canadá, a fim de agregar maior 

conhecimento. 

 A seguir são apresentadas a dimensão cultural de Hofstede (2010), com ênfase 

para os construtos já destacados. Na sequência será descrito, embora de forma mais 

sucinta, o modelo de Schwartz (1994a). 

2.5.1 Dimensões Culturais de Hofstede 

 Em 1980, o alemão Geert Hofstede, pesquisador da área de gestão empresarial, 

publicou o resultado do seu estudo inicial, realizado junto a mais de 100.000 

funcionários da multinacional IBM, distribuídos em unidades de mais de 40 países, 

incluindo o Brasil e o Canadá, no qual identificou quatro dimensões de cultura nacional: 

distância do poder, aversão à incerteza, individualismo versus coletivismo e masculino 

versus feminino. Em 1991, divulgou novo estudo, envolvendo desta vez 53 países e 

116.000 sujeitos, no qual descreveu uma quinta dimensão, denominada orientação no 

longo-prazo versus orientação no curto-prazo (HOFSTEDE, 2001; HILAL, 2002; 

SILVA, 2003; JANDT, 2010; MOOIJ, 2010). Tais dimensões serão a seguir descritas: 

a) Distância do Poder (DP) 
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 A dimensão distância do poder é definida como a extensão com que os membros 

menos poderosos de uma sociedade têm expectativas de que o poder seja distribuído de 

forma desigual (HOFSTEDE, 2001; HILAL, 2002; DE MOOIJ, 2010). Em outras 

palavras, reflete a maneira como a cultura se relaciona com as desigualdades (JANDT, 

2010). Segundo Silva (2003 p.23) 

[...]escores representativos de elevada DP indicam que desigualdades na 
distribuição da riqueza, do poder e de privilégios, dentro da sociedade 
analisada, são vistas com maior naturalidade, enquanto, no sentido inverso, 
indicam sociedades mais igualitárias e menos conformadas com 
desigualdades nessa distribuição.  

  

Em culturas com elevada DP, cada indivíduo tem seu lugar definido na 

hierarquia social, assim como nas mais diversas relações sociais: chefe/subordinado, 

pais/filhos, professor/aluno, por exemplo. Nos locais de trabalho, superiores e 

subordinados consideram um ao outro como existencialmente desiguais. Por outro lado, 

nos locais de trabalho de culturas com baixa DP, subordinados esperam ser consultados, 

os chefes são mais democráticos e mais acessíveis (JANDT, 2010).  

b) Individualismo versus Coletivismo (IDV-COL) 

Individualismo versus coletivismo (IDV-COL) descreve o relacionamento entre 

o individual e o coletivo e em que medida um ou outro prevalece em determinada 

sociedade (HOFSTEDE, 2001). Em uma cultura individualista o interesse individual 

prevalece sobre os interesses do grupo. As pessoas enxergam mais a si próprias e às 

seus familiares mais próximos. Nas culturas coletivistas, ao contrário, prevalece o 

interesse e as necessidades do grupo (SILVA, 2003; JANDT, 2010; DE MOOJI, 2010).  

Nos países coletivistas as pessoas se integram a grupos coesos e neles tendem a 

permanecer por toda a vida, como forma de se protegerem mutuamente em troca de 

lealdade incondicional (HOFSTEDE, 1997).  

Culturas individualistas são fracamente integradas, ao passo que as coletivistas 

são firmemente unidas (HILAL, 2002; JANDT, 2010). O grupo define a identidade de 

seus membros nas culturas coletivistas, enquanto membros de culturas individualistas 

aderem a diferentes grupos específicos voluntariamente, de modo que, por se tratar de 
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uma adesão voluntária, e circunstancial, sofrem menor influência por parte dos grupos 

(DE MOOIJ, 2010). 

 Em países coletivistas percebe-se maior preocupação com conforto, seja no 

trabalho ou na vida social, com o desenvolvimento profissional (mais estudo sinaliza 

menos riscos) e com o relacionamento mais próximo com membros familiares, amigos e 

colegas de trabalho. Já nas sociedades individualistas, observa-se maior interesse por 

aspectos relativos à liberdade (na organização do tempo e jornada de trabalho, por 

exemplo), à aceitação de desafios e ao aproveitamento individual do tempo 

(HOFSTEDE, 2001). 

 Segundo De Mooij (2010), o uso de computador pessoal (PC) e da Internet é 

diverso em culturas individualistas e coletivistas. Em culturas individualistas as pessoas 

preferem utilizar o computador no próprio trabalho, com seus colegas, ou em casa. Já 

em culturas coletivistas, locais públicos como cafés ou cyber cafés são encarados de 

maneira natural, possuindo a mesma relevância que o ato de acessar o PC em casa. A 

figura abaixo (FIGURA 2) demonstra a maneira como as pessoas acessam a Internet nos 

diferentes lugares, em culturas individualistas e coletivistas, segundo Hofstede (2001). 

Figura 2 - Acesso à Internet dentro e fora de casa em países da Europa 

 
Fonte: Hofstede (2001). 
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 Como visto, o número de cafés por 10.000 pessoas é muito maior nos países 

considerados pelo autor como coletivistas (Finlândia, Espanha e Grécia), aonde as 

pessoas são habituadas a todo tipo de atividades em locais públicos.  

Quanto ao processo de compra e venda, na cultura individualista as partes 

desejam chegar a um acerto rapidamente, enquanto entre os coletivistas se faz 

necessário primeiramente se estabelecer algum grau de relacionamento e credibilidade 

entre as partes. Reflexos também são percebidos nos campos da publicidade e do 

marketing. Os consumidores tendem a se identificar mais com a empresa do que com 

produtos de marca nas culturas coletivistas; estes mesmos consumidores se interessam 

mais pelo aspecto e qualidade estrutural do produto do que pelo valor abstrato da sua 

marca. Já os individualistas tendem a ver na marca algo que se identifica com sua 

personalidade (DE MOOIJ, 2010). 

 Membros de culturas com elevado IDV são percebidos como auto-suficientes, 

competitivos, focados na visão utilitária do consumo e propensos a confiar em outras 

pessoas. Sob condições de risco, como em uma compra online, pessoas individualistas 

tendem a confiar na outra parte, até que lhes sejam dados motivos para agir de forma 

contrária, visto que esse traço cultural lhes confere uma postura de confiança e, 

consequentemente, de crença no outro (WEBER; HSEE, 1998). 

 Traços de individualismo ou de coletivismo também impactam a percepção de 

risco, visto que existe, segundo Hofstede (1984), uma relação positiva entre esta 

dimensão e a aversão à incerteza.  

 O quadro a seguir (QUADRO 1) apresenta o ranking dos países quanto ao IDV, 

segundo Hofstede (2001). Em concordância com os objetivos do estudo de analisar o 

impacto das dimensões culturais na percepção da confiança no meio online por parte de 

consumidores canadenses e brasileiros, foram destacadas a classificação de Brasil e 

Canadá. Como pode-se observar, o Canadá ocupa a quarta posição (4a), classificado 

como um país de cultura marcadamente individualista, enquanto o Brasil se encontra na 

vigésima sexta posição (26a), dentre os 53 países pesquisados (HOFSTEDE, 2001). 
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Quadro 1 – Ranking dos países pesquisados por Hofstede em relação à dimensão individualismo 
versus coletivismo 

Fonte: Hofstede (2001). 

c) Aversão à Incerteza (AI) 

 Aversão à incerteza (AI) é definida como a extensão ou intensidade com que as 

pessoas se sentem ameaçadas por situações de incerteza ou ambiguidade, buscando, 

consequentemente, evitar tais circunstâncias (JANDT, 2010; DE MOOIJ, 2010). 

Hofstede (2001) afirma que sendo a própria vida imprevisível, sociedades com elevado 

escore de AI procuram lidar com essa realidade formulando normas e regras e 

condicionando comportamentos. De Mooij (2010) afirma que sociedades com elevados 

índices de AI necessitam de regras e formalidades para estruturarem a vida. 
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 Como características gerais, observadas nas sociedades com elevado AI, são 

citados: maior formalidade na comunicação interpessoal; conflitos e tensões encarados 

como ameaçadores; elevado nível de ansiedade e tensão, muitas vezes liberados através 

de demonstrações emocionais efusivas, utilização de gestual e elevado tom de voz 

durante conversações ou dirigindo automóveis de forma mais agressiva. Por outro lado, 

pessoas de países com baixo AI tendem a não expressar suas emoções, encaram os 

conflitos e tensões com mais naturalidade, tendem a ser mais tolerantes no trânsito, se 

adaptam a um menor número de regras possíveis, utilizando-se de forma mais racional 

do senso comum, dispensando padrões de comportamento pré-determinados 

(HOFSTEDE, 2001). 

 Hofstede (2001) relata a existência de significante correlação entre AI e aspectos 

relacionados ao comportamento do consumidor, como demonstra o quadro 2. Estes 

trabalhos, baseados em pesquisas sobre consumo em países da Europa, evidenciam, 

dentre outros aspectos, uma correlação negativa do AI com a adoção de novas mídias, 

como a Internet e mensagens de texto, sugerindo que países com baixo AI possuem a 

mentalidade mais aberta, quando buscam por informação e na acessibilidade a 

inovações.  
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Quadro 2 – Correlações entre a dimensão da aversão à incerteza e o comportamento de consumo 
Baixa aversão à incerteza Alta aversão à incerteza 

Comportamento de consumo 

Consumo de produtos de conveniência 
Consumo de produtos “puros”: água 
mineral, frutas frescas, produtos orgânicos. 

Leitura de livros e jornais Pouca leitura de livros e jornais 

Preferencia pelo uso da Internet Pouca preferência pelo uso da Internet 

Carro principal comprado usado Carro principal comprado novo 

“Do it yourself” em casa Uso de especialistas em casa 

Mercado de ações Poupança 

Pagamento de contas à curto prazo Pagamento de contas à longo prazo 
Fonte: Adaptado de Hofstede (2001) 

 

 An e Kim (2008) apontam que pessoas pertencentes a culturas de elevado AI, 

como Grécia, Portugal, Uruguai e Japão, costumam ser menos afeitas a inovações e 

mudanças. Elas optam por produtos e serviços pautados na tradição e que não ofereçam 

novidades que possam gerar sentimentos de dúvida ou ambiguidade. Em culturas de 

baixo AI, exemplos de Singapura, Dinamarca, EUA e Canadá, observa-se maior 

abertura à adoção de mudanças, novidades e estímulos ainda não inteiramente 

esclarecidos, mas que, no entanto, geram curiosidade o bastante para serem 

experimentados (DAWAR; PARKER; PRICE, 1996). 

Lee e Turban (2001) ressaltam a importância da dimensão aversão à incerteza no 

contexto do consumo online, por ser uma modalidade de compra relativamente recente, 

ainda associada ao risco e à insegurança. 

Também na dimensão aversão à incerteza, assim como observado no 

individualismo versus coletivismo, Brasil e Canadá guardam uma significativa distância 

no quadro de ranking dos países e respectivos escores, como demonstram o quadro 3. 
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Quadro 3 – Ranking dos países pesquisados por Hofstede em relação à dimensão aversão 
à incerteza 

 

Fonte: Hofstede (2001). 
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d) Masculino versus Feminino 

 Para Hofstede (2001), esta dimensão diz respeito a quanto uma sociedade tende a 

valorizar predominantemente o papel masculino dos indivíduos (SILVA, 2003). Os valores 

dominantes em uma sociedade “masculina” são: conquista e sucesso material, enquanto em 

uma sociedade “feminina” são: preocupação com os mais fracos, relações interpessoais e 

qualidade de vida (DE MOOIJ, 2010; JANDT, 2010). Jandt (2010) ressalta que ambos, 

homens e mulheres, são influenciados por essa característica da sociedade, ou seja, ambos são 

estimulados a serem ambiciosos e competitivos em uma sociedade “masculina”, assim como 

são estimulados a serem modestos nas “femininas”.  

 De Mooij (2010) ressalta que esta dimensão de valores distingue as culturas 

particularmente em relação à busca em ser vencedor, ter sucesso e status, atributos muito 

afeitos aos apelos utilizados pela publicidade, sendo, portanto, uma importante dimensão para 

compreender as diferenças nos estilos do marketing e da comunicação social. 

 

e) Orientação no Longo Prazo versus Orientação no Curto Prazo 

 

 Esta dimensão, incluída posteriormente no modelo de Hofstede, está associada a 

valores mais afeitos à filosofia confuciana, presente nos países do leste asiático, referindo-se à 

extensão com que uma sociedade possui uma visão pragmática de vida orientada para o futuro 

ou de mais curto ponto de vista (HOFSTEDE, 2001; DE MOOIJ, 2010).  

 A dinâmica de trabalho baseada no confucionismo está relacionada à dedicação, 

motivação, responsabilidade, senso de comprometimento, identificação com a empresa e 

lealdade (JANDT, 2010). 

2.5.2 Dimensão Cultural de Schwartz 

 Schwartz (1994a) propõe a existência de valores culturais que seriam representações 

cognitivas de três necessidades básicas da humanidade: necessidades biológicas, necessidades 

de interação social e necessidades sócio-institucionais. Seu modelo baseia-se na existência de 

dez valores ou tipos motivacionais inter-relacionáveis (segurança, tradição, conformidade, 

benevolência, universalismo, autodeterminação, estimulação, hedonismo, realização e poder), 
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organizados em quatro tipos motivacionais de segunda ordem (autopromoção, 

autotranscedência, abertura à mudança e conservadorismo), como mostrado na figura 3.  

Figura 3 - Modelo de tipos motivacionais de Schwartz (1994a) 

 
Fonte: Adaptado de Schwartz (1994). 
 

Os valores motivacionais de segunda ordem constituem duas dimensões bipolares, 

refletindo o conflito entre as dimensões autopromoção versus autotranscedência e abertura à 

mudança versus conservadorismo, posicionados em lados opostos como esquematicamente 

evidenciado na mesma figura (BEDANI, 2008). Ainda segundo BEDANI (2008 p. 106),  

A dimensão autopromoção versus autotranscedência representa a oposição entre a 
busca pelo sucesso pessoal e o domínio sobre os outros versus a aceitação da 
diversidade e a preocupação com o bem-estar coletivo, enquanto a abertura a 
mudança versus conservadorismo representa a oposição entre a busca pela 
independência e mudança contra a submissão, tradição, segurança, e proteção da 
estabilidade. 

Pesquisas anteriores (SCHWATZ, 1994a; HOFSTEDE, 2001; DE MOOIJ, 2010) 

confirmam a existência de pontos em comum entre os valores culturais de Hofstede (2001) e 

Schwartz (1994a). O próprio Schwartz (1994a) assevera que hedonismo, realização, 

autodeterminação, poder e estimulação são considerados tipos de valores individualistas, 

enquanto benevolência, conformidade, segurança e tradição são tipos de valores coletivistas. 

Em revisão de seu trabalho, Schwartz (1994b) refere que autotranscedência versus 

autopromoção guardam caracterizações comuns em relação a individualismo versus 



43 
	  

	  

coletivismo. Radebaugh e Gray (2002) afirmam que a dimensão inversão à incerteza de 

Hofstede pode ser relacionada com a dimensão conservadorismo de Schwartz.  

2.6 A Internet e o Comércio Eletrônico 

A Internet consiste em um conglomerado de redes de comunicação distribuídas 

mundialmente, ou seja, são computadores conectados que se comunicam eletronicamente e 

que permitem o acesso a informações e transferências de dados (TURBAN; MCLEAN; 

WETHERB, 2004).  

A origem da Internet nos Estados Unidos foi motivada por interesses da área militar, 

após várias pesquisas realizadas por universidades na Califórnia. Em 1969 foi desenvolvida 

uma das primeiras redes da história da Internet, o ARPANET (Advanced Research Projects 

Agency Network). A utilização da rede para fins comerciais, entretanto, somente teve início a 

partir de 1993, com o desenvolvimento da World Wide Web, ou Web, um sistema de 

formatação, recuperação e armazenamento de informações, contendo textos, sons, vídeos, 

gráficos, e animações em ambiente de rede, armazenadas em páginas eletrônicas (website ou 

site), permitindo às pessoas a comunicação em conjunto (TURBAN; MCLEAN; WETHERB, 

2004).  

O processo de expansão da Internet tem apresentado números expressivos em todo o 

mundo. Os dados da Internet World Stats (2011) revelam que, na América do Norte, 78,6% 

dos seus habitantes estão interligados em rede, embora o maior contingente de internautas do 

mundo, mais de 1 bilhão, esteja na Ásia (TABELA 1). No Brasil, menos da metade da 

população possui Internet em domicílio (42,2%), embora esse montante constitua 46,5% de 

internautas de toda América do Sul. Já no Canadá, 81,6% dos habitantes tem acesso à rede 

mundial de computadores (TABELA 1). 
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Tabela 1 - Distribuição mundial da Internet  

País ou região População 
Número de 
internautas 

Internet no 
domicílio (%) 

Data 

América do Norte 

(5 países e regiões) 
347,394,870 273,067,546 78,6% Dez/2011 

União Europeia 

(27 membros) 
502,748,071 359,530,110 71,5 % Dez/2011 

Oceânia  

(33 países e regiões) 
35,426,995 23,927,457 67,5% Dez/2011 

Europa  

(53 países) 
816,426,346 500,723,686 61,3% Dez/2011 

América do Sul 

(14 países e regiões) 
390,674,996 175,643,035 45,0 % Dez/2011 

Oriente Médio 

(14 países) 
216,258,843 78,620,995 35,7% Dez/2011 

Caribe 

(28 países e regiões) 
41,692,649 12,416,096 29,8 % Dez/2011 

América Central 

 (7 países) e México 
155,788,467 50,835,461 27,5% Dez/2011 

Ásia 

 (35 países) 
3,879,740,877 1,022,831,231 26,4% Mar/2011 

África 

(47 países) 
1,037,524,058 139,875,242 13,5% Dez/2011 

Fonte: Internet World Stats (2011). 

 
 
 

Tabela 2 - Distribuição da Internet no Canadá e no Brasil 

País ou região População Número de 
internautas 

Internet no 
domicílio (%) Data 

Canadá 34,030,586 27,757,540 81,6% Dez/2011 

Brasil 194,037,075 81,798,000 42,2% Dez/2011 

Fonte: Internet World Stats (2011). 
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A Internet tem um papel fundamental para todos os segmentos da sociedade. No caso 

de empresas, porém, ela constitui um importante canal de comunicação, visto que é muito 

utilizada para estratégias de posicionamento das empresas no mercado e relevante na 

definição de estratégias de marketing (DEPIERE, 2005). 

Cameron (1997) define o comércio eletrônico (CE), e-commerce ou comércio virtual, 

como qualquer transação comercial realizada eletronicamente, sendo a Internet a sua 

plataforma. Esta modalidade de transação foi introduzida no mundo no final dos anos 1970, 

inicialmente com objetivo de incrementar o processo de vendas e eliminar mediadores, a fim 

de auxiliar na globalização da economia, como atividade de interesse unicamente empresarial. 

Somente após a década de 1990, com a popularização da Internet, as pessoas passaram a 

relacionar o comércio online com a capacidade de adquirir facilidades, utilizando essa 

plataforma de comunicação. Nos Estados Unidos, as vendas pela Internet tiveram um 

acréscimo considerável à partir de 1995, com o surgimento da Amazon.com. No Brasil o e-

commerce surgiu a partir de 2000, com diversas lojas iniciando essa atividade em conjunto. 

Desde então, no mundo todo, as vendas online não pararam de crescer (ALBERTIN, 2004). 

Sheth, Gardner e Garret (2001) atestam que grande parte das diferenças entre o 

comércio eletrônico e o convencional esteja na magnitude indefinida de tempo e espaço que o 

meio online oferece. Na Internet, noções de tempo e espaço são irrelevantes, visto que uma 

compra ou venda de um determinado produto pode acontecer praticamente a qualquer 

momento e em qualquer local. Os autores ressaltam como relevância desse tipo de comércio: 

a maior oportunidade de pesquisa de preços, possibilitando uma provável redução de custos; 

acesso a produtos personalizados e mais diversificados; interação com outros consumidores 

para compartilhamento de informações. Por fim, pesquisando preferência no comércio de 

varejo eletrônico em relação ao comércio de varejo físico, apontam como atributos maiores: a 

diversidade de fornecedores e facilidade de comparação de preços; uma maior oportunidade 

de busca de informações e detalhamento mais rápido acerca de produtos (SHETH; 

GARDNER; GARRET, 2001).  

Kotler (1991) define varejo como formas de atividades envolvidas na comercialização 

de bens ou serviços a consumidores finais, para uso pessoal e não empresarial. No varejo 

eletrônico, a separação física entre as duas partes e a falta de uma noção precisa de tempo, 

potencializam o distanciamento entre comprador e vendedor. O sujeito da transação que age 

primeiro, no caso o comprador, sempre estará em desvantagem até que o segundo aja, ou até 

que seja apresentada alguma garantia legal de que a transação terá êxito. Elementos apontados 
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por estudiosos do varejo como importantes neste processo, como a interação face-a-face e a 

possibilidade de visualização e identificação do cúmplice comercial, perdem o valor na 

Internet (KOLLOCK, 1999). 

Existe uma variedade de modelos do comércio eletrônico. Os principais foram 

elencados por Turban et al. (2000), como demonstrado a seguir:  

Quadro 4 – Modelos de comércio eletrônico  

Empresa-a-consumidores (B2C - Business-to-consumer). Os vendedores são empresas e os 
compradores são indivíduos. 

Empresa-à-empresa (B2B - Business-to-business). Transações de compra e venda entre 
empresas. 

Consumidor-à-empresa (C2B - Consumer-to-business). Os prováveis consumidores anunciam 
a sua necessidade (produto ou serviço), e as empresas concorrem para fornecer aos clientes o 
que eles necessitam. 

Governo para cidadãos (G2C – Government-to-consumer) e outros. É a utilização de 
tecnologia eletrônica pelo governo na promoção de serviços à população, outros governos ou 
empresas. 

Comércio móvel (m-commerce). É o comércio eletrônico operacionalizando em um ambiente 
sem fio, como por exemplo, a telefonia celular. 

Comércio intraorganizacional (intrabusiness). É o uso interno do comércio eletrônico em uma 
empresa, com o objetivo de melhoramento nas operações. 

Comércio cooperativo (c-commerce). É a colaboração entre parceiros de negócios da cadeia 
de suprimentos utilizando a via eletrônica. 

Fonte: Tuban et al. (2000) 

Nas projeções da Coda Research Consultancy, as vendas online de bens de consumo 

em todo o mundo devem atingir aproximadamente US$ 119 bilhões em 2015. Somente nos 

Estados Unidos o comércio eletrônico móvel (m-commerce) vai movimentar cerca de US$ 

23,8 bilhões em 2015 (INTERNET RETAILER, 2012). 

Segundo pesquisa do instituto Ibope Nielsen Online, de 2010, o número de brasileiros 

que acessavam a Internet constantemente havia aumentado 13,2%, em relação aos anos 

anteriores, chegando a um contingente de 41,7 milhões de pessoas naquele ano. De acordo 

com dados de 2012 do Ibope Net Ratings, o Brasil é o 5º no ranking de países mais 

conectados à Internet no mundo, com um contingente de 79,9 milhões de internautas.  
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Ainda segundo o Ibope Net Ratings, dados sobre a evolução do comércio eletrônico no 

Brasil mostram que em 2008 foram movimentados R$ 8,2 bilhões, em 2009, apesar da crise 

econômica mundial, R$ 10,6 bilhões. Em 2010 o comércio online representou um terço de 

todas as vendas de varejo realizadas no País e em 2011 o volume de vendas alcançou R$ 18,7 

bilhões. 20% dos internautas brasileiros utilizam a Internet em suas compras. Tal 

porcentagem, segundo o estudo (IBOPE, 2008), só não é maior dada a resistência à utilização 

do meio eletrônico em nosso país por conta, principalmente, da insegurança quanto ao sistema 

de compra (69%) e, em segundo lugar, pela desconfiança quanto à qualidade do produto 

(26%). 

Dados do estudo “Hábitos dos brasileiros que acessam a Internet para fins 

particulares”, publicado pela empresa de pesquisa de mercado GFK Custom Research Brasil 

(2011), apontam que, apesar do crescimento do comércio eletrônico nos últimos anos, apenas 

9% dos brasileiros pesquisados citaram essa atividade como um dos usos mais frequentes na 

rede. Hernandez (2003) sugere que um dos motivos para a baixa adesão do brasileiro ao 

comércio online resida na falta de confiança no canal. Para Sheth, Mittal e Newman (2002), 

muitos clientes não utilizam o comércio eletrônico por não ter acesso a essa ferramenta, por 

não saber utilizá-la ou até mesmo por fobia à tecnologia; outros, ainda, consideram o processo 

de compra física como uma oportunidade de interação social.  

Conforme referencial teórico pesquisado, um dos importantes motivos para a 

relutância de alguns consumidores, de diferentes culturas, em considerar a Internet enquanto 

meio viável de consumo reside em questões relativas a vários aspectos ligados à confiança. 

Assim, estudos atuais assinalam para o desenvolvimento de estratégias no sentido de transpor 

barreiras de ordem culturais, organizacionais e tecnológicas, que ajudem a superar 

determinados problemas estruturais do comércio eletrônico (CHOI; GEISTFELD, 2004). 

2.7 Confiança no varejo online 

Segundo Johnson-George e Swap (2012), confiança se refere a acreditar, crer, se 

dispor a confiar no parceiro de transação, como resultado da integridade, da habilidade e da 

intenção dos atores envolvidos. É, portanto, um fator relevante nas relações comerciais, em 

especial nas decisões de compra.  

O estudo da confiança sempre foi de grande importância no entendimento do 

comportamento do consumidor. Pesquisas empíricas (JARVENPAA; TODD, 1997; 
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HOFFMAN; NOVAK; PERALTA, 1999; PAVLOU; FYGENSON, 2006) sugerem que a 

confiança é a principal barreira ao desenvolvimento do comércio online, constituindo-se, 

portanto, em aspecto relevante quanto ao desenvolvimento de estratégias de marketing 

voltadas para esta modalidade de comércio. 

 Jarvenpaa e Todd (1997), pesquisando o ponto de vista dos consumidores acerca do 

comércio online, evidenciaram questões relacionadas ao risco de comprar neste meio como 

uma das principais razões para que os pesquisados não adquirissem produtos pela Internet. 

Hoffman, Novak e Peralta (1999), em pesquisa realizada em 1998, afirmaram que dentre os 

principais motivos para a insegurança de se comprar pela Internet estavam: a crença de que os 

varejistas eletrônicos não eram inteiramente confiáveis, o receio de não receber aquilo que foi 

comprado após o pagamento e, por último, o receio pela perda de privacidade. Apesar de 

validados, reconhece-se que, em meio ao cenário de rápida mudança tecnológica no qual a 

Internet se insere, tais achados podem não mais representar com precisão a realidade do 

consumo online. Contudo, acredita-se que os estudos passados operam como fio condutor e 

referencia para as descobertas desta pesquisa. 

A partir da perspectiva psicossocial, confiança pode ser definida, segundo Doney, 

Cannon e Mullen (1998), como o conjunto de expectativas e habilidades dos agentes de uma 

transação, e de fatores contextuais associados ao ato, que auxiliem na redução dos riscos e 

incertezas, vindo a aumentar a possibilidade da operação ser concluída. Tal noção incorpora o 

elemento risco como uma condição prévia para o estabelecimento da confiança. A expectativa 

daquele que é confiado estimula o comportamento do que confia, sendo a figura da crença 

(expectativa) no outro, e a do comportamento percebido, necessárias para que a confiança 

exista. 

Tal raciocínio é comumente utilizado por pesquisadores de marketing, os quais 

entendem a confiança como um elemento imprescindível no desenvolvimento do 

relacionamento entre consumidor e vendedor, tanto no meio tradicional, quanto no online 

(HERNANDEZ, 2003). Lee e Turban (2001) atestam que a confiança facilita a evolução e o 

fortalecimento das relações de consumo ao longo do tempo, aumenta a ocorrência de novas 

compras, mantém a preferência do consumidor por determinada marca, além de aumentar a 

possibilidade do vendedor de conhecer e adaptar seus produtos e serviços ao perfil do 

comprador. 

Para Doney, Cannon e Mullen (1998), a boa reputação de uma empresa cria um rótulo 

como qualificador no comércio físico tradicional, de modo que esse atributo estabelece um 
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antecedente importante de confiança entre o comprador e o comerciante. Na ótica do varejo 

online, a confiança torna-se um conceito também importante, haja vista que a Internet 

representa, para muitos usuários, um ambiente de maiores incertezas e riscos que o espaço de 

varejo tradicional (GRABNER-KRÄUTER; MÖDRITSCHER, 2002).  

2.7.1 A confiança na perspectiva do marketing 

Através do processo de gerenciamento utilizado no marketing, as organizações 

procuram informar seu público, utilizando estratégias que podem influenciar seu 

comportamento e atitudes na compra e, por conseguinte, agregam valor e satisfação ao 

cliente, resultando em processos lucrativos para ambas as partes (KOTLER, 1998). Hoffman, 

Novak e Peralta (1999) afirmaram que a falta de confiança estimula a busca pelo controle e a 

tomada de uma postura de comunicação defensiva, o que enfraquece a qualidade de uma 

relação, resultando na redução da vontade de assumir riscos.  

Embora de relevância reconhecida há muito tempo em muitas disciplinas, tais como a 

psicologia e comportamento organizacional (JOHNSON-GEORGE; SWARP, 1982), 

administração (BARNEY; HANSEN, 1996), ou a sociologia (BRADACH; ECCLES, 1989), 

o entendimento do processo de desenvolvimento da confiança mereceu pouca atenção por 

parte dos acadêmicos de marketing, até meados de 1990. Dick e Basu (1994), entretanto, já 

alertavam sobre a relevância do tema: “a ferramenta de marketing de relacionamento mais 

poderosa disponível para uma empresa”; “o marketing baseado na confiança como chave para 

o sucesso na Internet” (TURBAN et al. 2000). 

A partir da ascensão do paradigma do marketing de relacionamento, discutido por 

autores como Kotler (1991) e Webster (1992), surge uma maior preocupação com a visão 

longitudinal das relações entre consumidores e empresas, sendo relevante, dessa maneira, o 

entendimento da confiança como um dos motivadores da construção de relacionamentos 

duradouros em diversas esferas do comportamento humano. 

Kotler (1991) atenta para uma mudança do paradigma da gestão do mix de marketing, 

inicialmente focado em uma visão microeconômica, onde o marketing é entendido apenas 

como uma ferramenta de maximização do lucro por meio de uma série de transações, 

passando a uma perspectiva mais relacional, pautada em pessoas, organizações e nos 

processos sociais que os mantém juntos através de relacionamentos contínuos. 
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Para Grönroos (1990) o intuito do marketing de relacionamento é a manutenção e 

enriquecimento de relacionamentos com consumidores e parceiros de maneira lucrativa, onde 

as ambições de todos os atores sejam satisfeitas. Para o autor, o marketing de relacionamento 

só se faz possível por meio da presença de dois elementos: o cumprimento das promessas e 

das expectativas geradas pelo vendedor e a confiança, ou seja, o estabelecimento de uma 

atmosfera segura e harmoniosa entre o consumidor e o comerciante (GRÖNROOS, 1990). 

Observa-se que o conceito de confiança, na perspectiva do marketing de 

relacionamento, recebe maior importância do que em paradigmas anteriores, sendo 

considerado por Doyle e Roth (1992) como elemento crucial na execução de um bom 

marketing relacional. Para se obter sucesso no mercado é necessário conquistar a preferência 

do consumidor, por meio do desenvolvimento de uma relação de confiança entre ele e a sua 

empresa (DOYLE; ROTH, 1992). Assim, pode-se assumir que o marketing de relacionamento 

proporciona uma estrutura teórica que embasa e justifica a relevância da confiança tanto para 

quem vende, quanto para quem adquire produtos ou serviços.  

A seguir serão discutidos os elementos que antecedem o desenvolvimento da 

confiança entre consumidores e varejistas, com ênfase no varejo online. 

2.7.2 Antecedentes da confiança no varejo online 

Para Lee e Turban (2001), assim como Jarvenpaa e Tractinsky (1999), a confiança 

online é originada de características individuais, relativas aos traços da personalidade e em 

detrimento do impacto destes traços sobre a disposição em confiar.  

O autores Grabner-Kräuter e Mödritscher (2002) apontam o alto grau de incerteza que 

permeia o ambiente de comércio online, onde há a troca aberta de informações, como a 

principal causa para questões atribuídas à importância da confiança. Eles descrevem a 

incerteza do ambiente virtual como de origem endógena, relativos à qualidade de produtos e 

serviços, dependentes da capacidade técnica do vendedor e os de origem exógena, referentes a 

falhas em serviços de segurança, erros de tecnologia em software ou hardware. 

Na mesma perspectiva, Mcnight, Choudhury e Kacmar (2002) pautaram seus estudos 

sobre a origem da confiança no varejo online em atributos externos, provenientes da 

observação das características e habilidades do varejista, tais como reputação, empatia e 

capacidade de atender às expectativas do consumidor, entre outros aspectos. 
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No comércio tradicional, conforme já referido na seção anterior, a confiança é 

estabelecida a partir da crença do consumidor na competência do vendedor em fornecer bens 

e serviços de acordo com a qualidade esperada, ou seja, a confiança focada principalmente 

nos atributos do fornecedor (DONNEY; CANNON, 1997).  

Em um trabalho de revisão, Zucker (1986) buscou entender os processos de 

desenvolvimento da confiança, agrupando-os em três perspectivas distintas: a primeira 

apresenta a confiança como dependente dos atributos do indivíduo que confia (percepção do 

risco, tendência a confiar ou não nos outros) e das percepções acerca das características 

daquele em quem será depositada a confiança (honestidade, integridade, habilidade e 

benevolência); a segunda perspectiva diz respeito à compreensão de que a confiança pode ser 

considerada, também, como resultado do processo de interação entre os atores de uma troca, 

ou seja, a confiança é a resultante das percepções e interações entre quem confia e em quem 

se confiará; por fim, a terceira visão citada por Zucker (1986) trata a confiança como advinda 

de regulamentações institucionais, formais ou informais, que garantem o cumprimento do 

acordo entre duas partes em uma troca.  

Pautado em pesquisas anteriores, como as de Jarvenpaa e Tractinsky (1999), Lee e 

Turban (2001) Pavlou e Fygenson (2006), ainda An e Kim (2008), e nas três perspectivas de 

Zucker (1986) acerca da formação da confiança, este trabalho adotará como antecedentes da 

confiança no varejo online 5 construtos que contemplam a primeira das três visões de Zucker 

e que foram validados por estudos recentes (LEE; TURBAN, 2001; GEFEN, 2000; 

BHATTACHERJEE; 2002; AN; KIM, 2008). São eles: 

• Habilidade do varejista online; 

• Benevolência do varejista online; 

• Competência técnica do sistema de vendas online; 

• Segurança do sistema de vendas online; 

• Garantias derivadas de terceiros. 

A seguir serão tecidas considerações a respeito de cada construto, além da influência 

de cada um no desenvolvimento de relações de confiança no meio online.  
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a) Habilidade do varejista online 
 

A variável habilidade do varejista online, descrita nos trabalhos de Lee e Turban 

(2001), Bhattacherjee (2002), se refere a um conjunto de expertises, competências e 

características transmitidas pelo varejista, que o permitam exercer influência em seu setor de 

atuação. Tais percepções podem ser baseadas em conquistas obtidas previamente ou endossos 

institucionais. 

No meio online, segundo Lee e Turban (2001) este construto é composto de duas 

dimensões: a percepção de que o varejista online é ou não capaz de executar o que dele se 

espera; a percepção de que o lojista possui conhecimento necessário para executar sua tarefa 

de maneira eficiente. A não observância de uma das dimensões citadas, reduz a percepção do 

consumidor a respeito da habilidade do varejista online (LEE; TURBAN, 2001).  

Assim como em outras áreas de atividades comerciais, é possível que se atenda à 

expectativa quanto ao domínio de uma determinada aptidão, ao mesmo tempo em que não se 

alcance o mesmo resultado em outra. Objetivando a antecipação a uma possível avaliação 

negativa por parte do consumidor, determinadas empresas do varejo online disponibilizam aos 

seus clientes informações referentes à proficiência de habilidades alcançadas (MAYER; 

DAVIS; SCHOORMAN, 2011). 

b) Benevolência do varejista online 

Benevolência consiste na percepção, por parte do cliente, da intenção do varejista 

online em agir com boas intenções para com seu público consumidor, a despeito do lucro ser 

sua motivação principal (AN; KIM, 2008; MAYER; DAVIS; SCHOORMAN, 2011). 

Segundo An e Kim (2008, p.130) “a benevolência introduz noções de fé e de altruísmo em 

uma transação de negócios, reduzindo, desta maneira, possíveis incertezas”.  

Bhattacherjee (2002) afirma que tal demonstração de empatia e atenção aos interesses 

do consumidor promove uma atmosfera amistosa, estimulando uma atitude positiva do cliente 

em relação ao lojista, reduzindo sua percepção de risco no ato da compra. O autor argumenta 

que um vendedor benevolente é percebido como aquele que presta auxílio, mesmo quando 

não solicitado ou não reconhecido.  



53 
	  

	  

Lee e Turban (2001) e Bhattacherjee (2002) compartilham da idéia segundo a qual um 

varejista online benevolente diminui de maneira significativa a percepção de risco por parte 

do consumidor, influenciando positivamente a intenção de compra do seu público-alvo online. 

Podem ser citados como exemplos de atitudes de benevolência por parte de uma 

empresa: a oferta de seminários ou cursos aos clientes, patrocinados pela empresa; 

fornecimento de informações sobre cotações de serviços de outras empresas, mesmo 

revelando custos inferiores aos seus próprios (MAYER; DAVIS; SCHOORMAN, 1995). 

c) Competência técnica do sistema de vendas online 

A variável competência técnica do sistema de vendas online se refere à capacidade do 

sistema utilizado na transação em operar sem falhas, agregando valor ao ambiente online da 

empresa (BHATTACHERJEE, 2002). Tal sistema compreende desde o servidor de Internet 

utilizado pelo lojista online e aonde seu website está hospedado, bem como a estrutura de seu 

website, especialmente no que diz respeito a ferramentas de busca, identificação e escolha de 

produtos e serviços (LEE; TURBAN, 2001). 

d) Segurança do sistema de vendas online  

As barreiras físicas pertinentes ao meio online, aliadas à incerteza, por parte do 

consumidor, de que todas as partes do sistema desempenharão seus papéis com sucesso, 

transmitem ao comprador online uma noção de risco sobre a capacidade do sistema de vendas 

online em atender às suas expectativas de consumo (YOON, 2002).  

A segurança do sistema de vendas online refere-se à divulgação da política de 

pagamento e ressarcimento, e dos termos de uso e divulgação de informações pessoais dos 

usuários que utilizam uma loja online (GRABNER-KRÄUTER; MÖDRITSCHER, 2002). 

Para Yoon (2002), a transmissão de estímulos e informações alusivas ao bom 

funcionamento dos sistemas de segurança, oferecidos pelo varejista online, reduz a percepção 

de risco de seus consumidores, elevando assim o teor de confiança na transação comercial. O 

autor exemplifica esta “transmissão de estímulos” ao mencionar a utilização de símbolos, 

logotipos ou indicativos audiovisuais que reforcem a percepção de segurança e a proteção às 

informações privadas fornecidas pelo consumidor. 
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Uma estratégia justa de reembolso, bem como a apresentação clara no layout da 

página online das políticas da loja também atuam como redutores do risco e promotores do 

desenvolvimento da confiança no varejista (MCNIGHT; CHOUDHURY; KACMAR, 2002). 

e) Garantias derivadas de terceiros 

Por fim, a divulgação por parte do lojista de garantias provenientes de terceiros é 

considerada uma estratégia importante no estabelecimento de uma relação de confiança entre 

consumidor e varejista online (NOTEBERG; CHRISTIAANSE; WALLAGE, 1999; YOON, 

2002; AN; KIM, 2008).  

Assim como as demais variáveis, a presença de selos de garantia, ou certificações 

provenientes de empresas ou órgãos normativos (bancos, institutos de certificação, afiliações, 

auditorias externas) promove a redução do risco percebido por parte do consumidor, 

aumentando, desta maneira, a possibilidade de acréscimo ao seu nível de confiança em 

determinada loja (AN; KIM, 2008).  

Os selos de garantia demonstram ao consumidor que o varejista encontra-se dentro dos 

padrões do mercado e facilitam a predição do comportamento do lojista (NOTEBERG; 

CHRISTIAANSE; WALLAGE, 1999). 

A partir do conhecimento dos antecedentes da confiança no comércio online descritos, 

será realizada a discussão e a construção de um grupo de pressupostos acerca da possível 

inter-relação destes antecedentes com as dimensões individualismo versus coletivismo e 

aversão à incerteza propostas por Hofstede (1994; 2001), às quais, como já analisado, também 

influenciam o processo de desenvolvimento da confiança no meio online.  

2.8 Construção dos pressupostos do estudo 

Dentre os estudos sobre o impacto da cultura no comportamento humano, McCann e 

Radford (1993) sugerem que atributos provenientes da cultura de um povo atuam sobre 

diversos processos psicológicos, inclusive sobre aqueles que coordenam a conduta de um 

indivíduo diante de uma situação de consumo, tendo como pressuposto a personalidade 

individual e o contexto circunstancial. A cultura é capaz de exercer influência direta sobre sua 

maneira de agir (DE MOOJI, 2005).  

Na busca por definir de maneira mais precisa o que se configura como cultura, na 

perspectiva do comportamento do consumidor, optou-se pela proposta de identificação dos 
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traços culturais de Hofstede (2001), pela identificação e categorização objetiva, pautada em 

estudos empíricos das dimensões culturais, além da observação de que tal classificação foi 

validada por estudos anteriores a este (CHOI; GEISTFELD, 2004; LEE; TURBAN, 2001; 

KUHLMEIER; KNIGHT, 2006).  

Estudiosos como Yamaguchi (1998) e Choi e Geistfeld (2004) apontaram as 

dimensões culturais individualismo versus coletivismo e controle de incertezas como as de 

maior alinhamento com a temática da confiança no varejo online, uma vez que as duas 

dimensões, segundo os autores, se relacionam com o comportamento de adoção e utilização 

de novas tecnologias. 

Em busca da compreensão acerca da relação entre as dimensões culturais e o 

desenvolvimento da confiança online em diferentes países, evidencia-se um conjunto de 

antecedentes da confiança no varejo online apontados por estudos anteriores sobre a mesma 

temática (JARVENPAA; TRACTINSKY, 1999; LEE; TURBAN, 2001; 

BHATTACHERJEE, 2002; YOON, 2002; GRABNER-KRÄUTER; MÖDRITSCHER, 2002; 

AN; KIM, 2008).  

A seguir, serão discutidos os antecedentes da confiança no meio online e as possíveis 

relações com os traços culturais de Hofstede (2001), relativos a Brasil e Canadá, bem como 

serão traçados os pressupostos do estudo. Vale ressaltar que, para a construção dos 

pressupostos do estudo, foi utilizada a classificação de Hofstede (2001) em relação aos países 

analisados, segundo a qual o Brasil se caracteriza como país coletivista e de alto teor de 

aversão à incerteza enquanto o Canadá configura-se como individualista e com baixa aversão 

à incerteza. 

2.8.1 A habilidade do varejista online e os traços culturais 

Segundo Doney, Cannon e Mullen (1998), a percepção dos consumidores sobre a 

habilidade do varejista online é influenciada diretamente pelo perfil individualista ou 

coletivista de determinada população.  

A habilidade ou competência de um varejista, sob a ótica de consumidores de países 

coletivistas, como o Brasil, pode não ser relevante, visto que, em culturas coletivistas, 

segundo Ueno e Sekaran (1992), grande parte do processo de avaliação dessa característica 

em um vendedor é baseada em suas conquistas enquanto grupo de vendedores, e não no seu 
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esforço individual. A visão coletivista concebe a excelência como o resultado de uma ação em 

conjunto, ao invés de apenas a obra de um esforço singular.  

Já na perspectiva de culturas individualistas, como Estado Unidos e Canadá, o sucesso 

é observado como resultado do empenho individual de um sujeito sobre os demais, focado na 

competência para execução de determinada tarefa, bem como no fato de o vendedor ter acesso 

a conhecimentos necessários para executar tal tarefa. Pode-se, portanto, especular que 

consumidores dessa cultura tendem a obter um senso de confiança maior nas demonstrações 

de habilidade individual do varejista, do que consumidores de caráter coletivista (DONEY; 

CANNON; MULLEN, 1998). Tal contraste promove o seguinte pressuposto: 

P1: A percepção da importância da variável “habilidade do varejista online” é maior 

na população canadense do que na brasileira. 

Vale salientar que não foi encontrado embasamento teórico suficiente acerca da 

influência da dimensão cultural de aversão à incerteza como pressuposto para a percepção do 

aspecto da confiança no comércio varejista online associado à habilidade do varejista. 

2.8.2 A benevolência do varejista online e os traços culturais 

Traços de individualismo e coletivismo podem ser capazes de afetar a percepção, por 

parte do consumidor, da benevolência do varejista online, representadas pela preocupação 

pelo bem estar, atitudes de boa fé e esforços para resolver problemas dos usuários a despeito 

do lucro próprio do varejista. Segundo Bhattacherjee (2002), a percepção da benevolência 

reduz a incerteza nas transações comerciais por promover a crença e favorecer os laços da 

confiança. Para o autor a benevolência é uma percepção de orientação positiva do consumidor 

em relação ao varejista.  

Em contraste, enquanto o consumidor percebe que os vendedores demonstram apenas 

propósitos egoístas, visam o lucro à frente dos seus interesses e preocupações, essa percepção 

impacta no desenvolvimento da confiança (MAYER; DAVIS; SCHOORMAN, 2011).  

Segundo Hofstede (1984) e Doney, Cannon e Mullen (1998), em países de cultura 

coletivista encontra-se um cenário de valorização dos interesses do grupo em detrimento dos 

interesses pessoais de cada membro. An e Kim (2008) apontam para os esforços de varejistas 

online, no sentido de alcançarem todos os grupos de consumidores que acessam a Internet 
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(ex.: sites que traduzem seu conteúdo para diversas línguas ou promovem eventos relativos a 

datas festivas específicas de uma determinada região).  

Pode-se inferir que, ao se sentirem parte do mesmo grupo que o varejista online, 

consumidores coletivistas (brasileiros) darão maior atenção e importância às demonstrações 

de benevolência do que os consumidores de perfil individualista (canadenses). Portanto, como 

segundo pressuposto do estudo, tem-se que: 

P2: A percepção da importância da variável “benevolência do varejista online” é maior 

na população brasileira do que na canadense. 

É interessante salientar que não foi encontrado embasamento teórico suficiente acerca 

da influência da dimensão cultural da aversão à incerteza como pressuposto para a percepção 

do aspecto da confiança no comércio varejista online associado à benevolência do varejista. 

2.8.3 A competência técnica do sistema de vendas online e os traços culturais 

A variável “competência técnica do sistema de vendas online”, ou seja, a 

operacionalização do conjunto de ferramentas e sistemas que o site disponibiliza ao cliente, 

para efetuar a transação de comércio, assim como a habilidade do varejista online, é 

enaltecida em culturas individualistas e pouco valorizada na contraparte coletivista, visto que, 

segundo Doney, Cannon e Mullen (1998), consumidores com traços de cultura individualista 

tendem a dar maior importância aos atributos individuais de um determinado objeto, em 

detrimento das qualidades provenientes de um conjunto. Para o autor, um elemento 

importante às culturas individualistas é a busca pelo destacamento do sujeito em meio a um 

grupo (DONEY; CANNON; MULLEN, 1998). 

Portanto, um varejista online que demonstre a eficiência de sua sistemática de 

pagamento, ou outros indícios da excelência de seus sistemas tecnológicos em relação à 

concorrência, agrega valor aos consumidores de perfil individualista.  

Quanto àqueles de caráter coletivista, tendem a confiar em evidências da qualidade de 

um objeto apenas ao perceberem a ação de um conjunto de indivíduos, e não, 

necessariamente, de um sistema de vendas online como responsáveis por essa qualidade 

(HOFSTEDE, 2001). Transpondo essa discussão para o estudo proposto, podemos conceber a 

terceiro pressuposto da seguinte maneira: 
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P3: A percepção da importância da variável “competência técnica do sistema de 

vendas online” é maior na população canadense do que na brasileira. 

2.8.4 A segurança do sistema de vendas online e os traços culturais 

O antecedente em questão se relaciona com a percepção de que o varejista online age 

em função de garantir uma experiência de consumo segura ao comprador, e com o desejo do 

lojista em promover uma relação contínua com esse mesmo comprador (YOON, 2002). 

McNight, Choudhury e Kacmar (2002) atestam que a dimensão cultural do controle de 

incertezas se relaciona diretamente com este antecedente, pois é ela que determina o valor que 

um indivíduo atribui ao desejo de continuar interagindo com determinado sujeito, sendo 

essencial para o estabelecimento de uma relação de confiança entre as duas partes. 

Países como o Brasil, que apresentam em seus traços culturais um alto controle de 

incertezas, dão maior valor a situações de estabilidade e segurança do que a cenários de risco, 

visto que há um desejo intrínseco de manutenção das relações existentes. Em contrapartida, 

culturas com baixo grau de controle de incertezas (e geralmente baixa aversão ao risco), como 

a canadense, o conflito e a insegurança são mais aceitáveis, pois os indivíduos estão mais 

propensos a se arriscarem e não se preocuparem caso tenham de encerrar uma relação 

existente (DONEY; CANNON; MULLEN, 1998). Portanto, no contexto Brasil-Canadá, tem-

se o seguinte pressuposto: 

 P4: A percepção da importância da variável “segurança do sistema de vendas online” 

é maior na população brasileira do que na canadense. 

2.8.5 As garantias derivadas de terceiros e os traços culturais 

A presença, ou não, de garantias atribuídas por órgãos terceiros se relaciona, segundo 

Kale e McIntire (1991), com a dimensão cultural do controle de incertezas, uma vez que, 

segundo a dupla de autores, em culturas coletivistas, como a brasileira, que apresentam altos 

níveis de controle de incertezas, é comum o controle e predição das relações entre seus 

indivíduos.   

Portanto, pode-se admitir que certificados e outras formas de garantia, aferidas por 

agentes externos ao varejista online, operam como facilitadores da predição positiva da 

capacidade do varejista em atender às expectativas do consumidor brasileiro. Tais garantias 



59 
	  

	  

podem auxiliar o varejista a transmitir maior segurança e controle a um comprador coletivista 

em potencial.  

Para An e Kim (2008), em culturas individualistas, como a canadense, por sua vez, há 

pouca ênfase na predição das relações e, consequentemente no controle das incertezas 

geradas, não sendo relevantes a esta sorte de consumidor, garantias conferidas por terceiros. 

Baseado nas suposições apresentadas tem-se que:  

P5: A percepção da importância da variável “garantias derivadas de terceiros” é maior 

na população brasileira do que na canadense. 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

A partir do referencial teórico apresentado no capítulo anterior, segue a definição dos 

processos metodológicos empregados na realização deste estudo. Este capítulo considera 

informações alusivas ao delineamento da pesquisa, como ela é caracterizada e quais foram os 

planos de amostragem e coleta de dados traçados. 

3.1 Tipologia da pesquisa 

A caracterização da pesquisa se relaciona diretamente com seu propósito, que é 

analisar o impacto das dimensões culturais apontadas por Hofstede (2001) - em particular, os 

traços de individualismo versus coletivismo e aversão à incerteza - na confiança do 

consumidor no varejo online. Com esta finalidade, busca-se, a seguir, classificar o presente 

estudo quanto ao seu tipo, campo e sujeitos da pesquisa, estratégia de coleta de dados, e de 

análise dos resultados. 

Em relação à tipologia de uma pesquisa, Vergara (2003) apresenta uma classificação 

que se difere quanto aos fins e meios. Acerca dos fins, a pesquisa pode ser descritiva, 

exploratória, explicativa, aplicada ou intervencionista. Quanto aos meios, a autora afirma que 

um estudo pode ser laboratorial, documental, bibliográfico, experimental, pesquisa-ação, 

participante, estudo de caso ou pesquisa de campo. 

Considerando os objetivos do presente estudo, adotou-se como metodologia uma 

abordagem quantitativa, de caráter descritivo e exploratório e de corte transversal. 

Justifica-se a adoção da abordagem quantitativa em relação ao teor descritivo do 

escopo do estudo, bem como a estrutura objetiva das variáveis de pesquisa (COOPER; 

SCHINDLER, 2010). Por meio do instrumento de coleta definido, buscou-se: identificar o 

grau de afinidade dos respondentes pesquisados com os perfis culturais traçados por Hofstede 

(2001); analisar a concordância destes indivíduos com os antecedentes de confiança online (e-

CONF), já definidos e validados por estudos anteriores (LEE; TURBAN, 2001; GEFEN, 

2000; AN; KIM, 2008); e, por fim, investigar o impacto dos traços culturais na percepção 

destes antecedentes pelos consumidores brasileiros e canadenses.  

Richardson (2011) afirma a respeito do método quantitativo, que este se caracteriza 

pelo exercício de quantificação do processo de coleta de dados e pelo seu tratamento 

utilizando metodologias estatísticas – sejam elas simples, como percentual, desvio-padrão e 
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cálculo de médias, quanto mais elaboradas, como nível de correlação, análise de regressão, 

dentre outros métodos. O autor aponta que, em nível inicial, o método quantitativo busca 

precisar de maneira segura e objetiva os resultados da coleta de dados, evitando aberrações de 

diagnóstico e interpretação. Richardson (2011) comenta ainda, que a utilização do método 

quantitativo se dá a fim de “garantir a precisão dos resultados e evitar distorções de análise e 

interpretação, possibilitando, conseqüentemente, uma margem de segurança quanto às 

inferências” (RICHARDSON, 2011, p. 29). 

Quanto à finalidade do estudo, este pode ser classificado como descritivo e 

exploratório. Os estudos descritivos possibilitam a descrição de determinada população ou 

fenômeno e o estabelecimento de relações entre variáveis. Esse tipo de estudo tem como 

característica mais significativa a utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados, tais 

como o questionário e observações sistemáticas (VERGARA, 2003). Para Malhotra (2001, p. 

108), a pesquisa descritiva “tem como principal objetivo a descrição de algo”, não importando 

qual seja natureza do acontecimento. Esse tipo de pesquisa faz uso da estatística no intuito de 

desempenhar descrições populacionais, bem como descrições de fenômeno e relacionamentos 

entre variáveis.  

Observa-se o caráter descritivo deste estudo por meio das análises e da produção de 

exposições objetivas, utilizando um instrumento de coleta padronizado, na figura de 

questionário fechado (MALHOTRA, 2001). Através do uso da análise descritiva foi possível 

organizar as propriedades estudadas em cada amostra, estimando a porcentagem de indivíduos 

agrupados nas populações abordadas, identificando características semelhantes e divergentes. 

Andrade (2007, p.114), assevera que em pesquisas descritivas “[...] os fatos são 

observados, registrados, analisados, classificados e interpretados, sem que o pesquisador 

interfira neles. Isto significa que os fenômenos do mundo físico e humano são estudados, mas 

não manipulados pelo pesquisador.” 

Observa-se também, teor exploratório na classificação do estudo, uma vez que há 

pretensão em gerar novas idéias especulativas e questões acerca da ação da cultura no 

comportamento dos consumidores brasileiro e canadense, tema pouco abordado na literatura 

científica (MALHOTRA, 2001).  

Em meio a um cenário de rápidas transformações, como o do meio online, é esperado 

que aferições realizadas em estudos anteriores (JARVENPAA; TRACTINSKY, 1999; LEE; 

TURBAN, 2001; BHATTACHERJEE, 2002; YOON, 2002; GRABNER-KRÄUTER; 
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MÖDRITSCHER, 2002; AN; KIM, 2008) possam já não representar o retrato fidedigno da 

realidade. Estas aferições servem de base e fico condutor do pensamento de novos estudiosos 

que, por sua vez, aprofundam e atualizam os conceitos e conhecimento acerca do contexto 

abordado. 

Andrade (2007) assevera que estudos exploratórios se aprofundam na relação com a 

problemática do estudo, buscando torná-lo mais claro ou tentando promover o 

estabelecimento de pressupostos. Pesquisas exploratórias, ainda segundo o autor, possuem 

função de aprimoramento de conceitos ou descoberta de novas considerações.  

O delineamento de uma pesquisa corresponde ao ato de descrever os elementos 

técnicos de obtenção dos dados requisitados pelo estudo. O componente mais importante para 

a determinação apropriada de um delineamento consiste na escolha do processo de coleta de 

dados (GIL, 2002). 

Quanto ao delineamento, optou-se pela utilização de técnicas de levantamento, ou 

survey, com questionário fechado, aplicado em alunos de duas universidades públicas do 

curso de Administração de Empresas, uma localizada no Canadá e outra, no Brasil. Gil (2002, 

p. 50) assevera sobre a definição da técnica de survey: 

Interrogação direta das pessoas cujo comportamento se deseja conhecer. 
Basicamente, procede-se à solicitação de informações a um grupo significativo de 
pessoas acerca do problema estudado para, em seguida, mediante análise 
quantitativa, obterem-se as conclusões correspondentes aos dados coletados. 

A survey realizada neste estudo permitiu averiguar diferentes perspectivas relativas à 

confiança no varejo online sob a influência das dimensões culturais. O instrumento auxiliou a 

evidenciação, por meio dos resultados dessa pesquisa, do possível surgimento de novos 

conceitos acerca da temática tratada, o que possivelmente suscitará novas problemáticas de 

pesquisa em meio ao cenário dos estudos sobre confiança no meio online. 
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3.2 Campo de estudo 

O estudo em questão foi realizado entre agosto de 2011 e junho de 2012, sendo o 

instrumento de pesquisa aplicado respectivamente nas cidades de Montreal e Fortaleza.  

Montreal é um cidade do estado do Quebec, localizada na zona leste do Canadá e 

detentora de uma população estimada em 1.621.323 habitantes, segundo dados do Institut de 

la statistique du Québec (ISQ, 2009). Apesar de não ser a capital, Montreal configura-se 

como a principal cidade de sua província, contando com um Produto Interno Bruto (PIB) a 

preço de mercado de U$ 98.676.600.  

Fortaleza, por sua vez, constitui a capital do estado do Ceará, localizada na região 

nordeste do Brasil e com população estimada em 2.431.415 habitantes, segundo informações 

do censo demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010). 

Fortaleza é uma das principais cidades da região nordeste do país e apresenta PIB de R$ 

38.531.721 a preço de mercado. 

Por se tratar de um estudo entre culturas, faz-se necessário caracterizar também, os 

países aos quais os indivíduos da amostra pertencem. 

O Brasil é um pais de grande dimensão geográfica, abrangendo uma área de 8.459.000 

quilômetros quadrados (Km2) de extensão (IBGE, 2011). Com uma população de 

195.000.000 de habitantes, desponta como o quinto país de maior nível populacional do 

mundo. Apoiado por avanços nos setores agrícolas, de mineração, manufatura e serviços, o 

Brasil encontra-se em franco processo de expansão da sua presença nos mercados mundiais. 

Segundo dados da CIA (2012), a partir de 2003, o País passou a controlar e estabilizar melhor 

sua condição macroeconômica, reduzindo seu endividamento. Já em 2008, passou de devedor 

para credor mundial em detrimento da crise financeira global que iniciou naquele ano. 

Durante a crise, o Brasil experimentou dois trimestres de recessão, porém foi um dos 

primeiros a demonstrar claros sinais de recuperação em meio aos países emergentes. Em 

2010, o produto interno bruto (PIB) brasileiro atingiu a maior taxa de crescimento nos últimos 

25 anos, 7,5%. Apesar de um processo de resfriamento econômico, ocorrido em 2011 para 

diminuir sua inflação, em termos de crescimento econômico, o Brasil ultrapassou o Reino 

Unido como sétima maior economia do mundo em termos de PIB. 

O Canadá, por sua vez, dispõe de um território que se estende por uma área de 

9.984.670 de quilômetros quadrados (Km2) e é povoado por uma quantidade relativamente 
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pequena de pessoas, em comparação ao Brasil, 34.000.000 de habitantes (ISQ, 2009). Apesar 

do baixo número de habitantes, o país possui uma estrutura industrial de alta tecnologia, 

semelhante à dos Estados Unidos da América (EUA), em relação aos altos níveis de produção 

e qualidade de vida de seus habitantes. Em parceria com os EUA desde 1989 - quando foi 

realizada a assinatura de um acordo de livre comércio entre os países – o Canadá apresentou 

ao longo dos anos um superávit comercial junto ao seu parceiro econômico, que importa mais 

da metade do disponível para a exportação canadense a cada ano. Apesar de ter apresentado 

sólido desenvolvimento econômico de 1993 a 2007, a crise econômica forçou o país a 

atravessar uma acentuada recessão nos últimos meses de 2008. Já em 2010, o Canadá obteve 

um crescimento marginal e vislumbra atualmente planos para equilibrar o orçamento até 2015 

(CIA, 2012).  

3.3 População e amostra 

A unidade de amostra seguida nesse estudo é o indivíduo, uma vez que a pesquisa visa 

estudar o impacto das dimensões culturais na confiança do consumidor online em diferentes 

culturas. Vale ressaltar que no presente estudo foi utilizada apenas a camada de cultura 

referente à nacionalidade, tendo como referencial estudos anteriores (JARVENPAA; 

TRACTINSKY, 1999; GEFEN, 2000, LEE; TURBAN, 2001; SHEK; SIA; LIM, 2003; AN; 

KIM, 2008). Foi determinada como população-alvo os estudantes universitários do curso de 

Administração de Empresas (ou Business Administration) da Faculdade de Economia, 

Administração, Atuária e Contabilidade (FEAAC) da Universidade Federal do Ceará (UFC) – 

situada na cidade de Fortaleza, e da John Molson School of Business (JMSB) da Concordia 

University – universidade canadense, localizada em Montreal. 

O presente estudo emprega amostra composta por estudantes pois, segundo Mark e 

Malina (1999, apud HILAL, 2003), ela facilita a comparabilidade em estudos entre duas ou 

mais culturas. Além disso, estudantes universitários representam um segmento considerável 

do mercado consumidor para a medição de comportamentos acerca do consumo online (AN; 

KIM, 2008). 

O método usado para a escolha da definição da amostra foi o não-probabilístico por 

conveniência. A seleção da amostra seguiu critérios de acessibilidade e conveniência, visto 

que os respondentes foram abordados com fácil acesso por parte do pesquisador. É válido 

ressaltar que as conclusões advindas da análise dos dados provenientes da amostra escolhida 
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não podem sofrer generalizações para os demais sujeitos da população-alvo, limitando-se 

apenas ao perfil da amostra delimitada (GIL, 1999). 

O contato dos respondentes com o instrumento de coleta se deu através da visita do 

pesquisador à salas de aula dos respondentes, tanto no Brasil, quanto no Canadá. A escolha 

dos dois países se deu por critérios de relevância e de controle, visto que a diferença cultural 

ao nível dos indicadores de Hofstede (2001) entre os dois países é satisfatória para os 

objetivos propostos e pelo fato de que o pesquisador pode estar em contato direto com a 

população de ambos os países durante o curso da pesquisa. 

Durante a realização da coleta de dados no presente estudo, obteve-se uma amostra 

total de 251 participantes, sendo 153 do Brasil e 98 do Canadá (TABELA 3). 

 
Tabela 3 – Número e porcentagem de respondentes da pesquisa por país 

País Nº de respondentes Porcentagem 

Brasil 153 61% 

Canadá 98 39% 

TOTAL 251 100% 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 

 
O preenchimento dos questionários foi realizado de maneira similar, tanto no Brasil, 

quanto no Canadá. O material de coleta e procedimentos de aplicação do questionário 

diferiram entre os dois países apenas com relação ao idioma. Os alunos responderam ao 

questionário em sala de aula, no intervalo anterior ou posterior ao início da aula.  

Refere-se que a presente pesquisa foi aplicada em apenas um segmento específico da 

sociedade canadense e brasileira (estudantes de administração). É esperado o questionamento 

de como, perante ao fato, é possível analisar a questão da influência cultural entre nações, 

ante a um contingente populacional tão específico e sem considerar a heterogeneidade 

presente internamente em cada região pesquisada.  

Recorrendo ao arcabouço teórico proposto neste estudo, tem-se a afirmativa de 

Hofstede (2001) acerca de sua pesquisa cross-cultural realizada em diferentes filiais da IBM 

em mais de 50 países: 
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A princípio pode parecer surpreendente que funcionários de uma multinacional – um 
tipo muito especial de pessoas – possam servir para identificar diferenças em 
sistemas de valores nacionais. Contudo, de um país para o outro eles representam 
amostras com perfil semelhante, sendo similares em todos os aspectos, exceto 
nacionalidade, o que faz o efeito das diferenças de nacionalidade em suas respostas 
destacarem-se claramente (HOFSTEDE, 2001, p. 25).  

 

Tal comentário proferido por Hofstede (2001) denota que, apesar de ter sido elencado 

um público específico – aparentemente, não representando a população – elementos relativos 

à questão da nacionalidade serviram de suporte. O autor acrescenta ainda, a evidência da 

variação dentro de cada país do escore de algumas dimensões, portanto, recomenda que, para 

uma melhor mensuração e comparação dos resultados, as amostras entre países possuam 

semelhanças (HOFSTEDE, 2001).  

3.4 Material de coleta de dados 

A coleta de dados se deu por meio de questionário estruturado, anônimo e auto-

aplicado (método survey) (apêndice A para a versão em português e apêndice B para a versão 

em inglês). As questões nele contidas foram embasadas em pesquisas acadêmicas anteriores 

(JARVENPAA; TRACTINSKY, 1999; LEE; TURBAN, 2001; AN; KIM, 2008).  

Sobre a utilização do método survey, Lima e Albano (2002, p. 26) asseveram que: 

O método de pesquisa survey é, atualmente, o que melhor representa as 
características da pesquisa quantitativa, e isso porque corresponde a uma abordagem 
do fenômeno investigado envolvendo a realização de uma pesquisa de campo, na 
qual a coleta de dados é feita por maio de aplicação de questionário e/ou formulário 
junto à população alvo da pesquisa.	  
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Hair Jr. . (2005, p. 157) complementa, aferindo que o referido método 

É um procedimento para coleta de dados primários a partir de indivíduos. Os dados 
podem variar entre crenças, opiniões, atitudes e estilos de vida até informações 
gerais sobre a experiência do individuo, tais como gênero, idade, educação e renda 
[...].	  

 

A versão inicial do instrumento de coleta serviu de arranjo piloto para a construção da 

versão final do questionário. Cinco universitários brasileiros participaram do estudo piloto e 

influenciaram a realização de ajustes, resultando na versão definitiva em português. O 

questionário construído em português foi, então, traduzido para o inglês por um brasileiro e 

traduzido novamente do inglês para o português por um canadense bilíngue para verificar se 

havia congruência. Em seguida, o instrumento foi reescrito com algumas pequenas revisões, 

resultando nas duas versões finais do questionário, uma em português (apêndice A) e outra 

em inglês (apêndice B). 

O questionário foi, assim, composto por 4 blocos de questões: o primeiro bloco (I), 

correspondeu à escala de individualismo versus coletivismo (IDV-COL) e aversão à incerteza 

(AI) de Hofstede (2001) e contemplou oito assertivas, sendo quatro para cada dimensão; o 

segundo bloco (II) apresentou a escala de medição da percepção dos respondentes acerca dos 

antecedentes da confiança online e conteve 19 assertivas, além de uma escala de mensuração 

da confiança dos respondentes acerca da Internet como canal de consumo (e-CONF), 

contendo quatro assertivas; já no bloco III, foram apresentados questionamentos de ordem 

sócio-demográfica (sexo, idade, estado civil e ocupação). Por fim, um bloco adicional (IV) 

apresentou a escala de valores transculturais de Schwartz, com 44 itens referentes aos valores 

culturais comuns a todas as culturas, segundo Schwartz (1994). A figura 4 resume a 

estruturação do questionário. 
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Figura 4 – Estruturação do instrumento de pesquisa 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

As questões do bloco I foram utilizadas para medir o nível de individualismo, ou 

coletivismo e o grau de aversão à incerteza da amostra. As oito assertivas foram baseadas na 

escala cultural de Hofstede (2001), contendo modificações derivadas de estudos mais 

recentes, voltados para a temática do comportamento do consumidor no meio online ( 

HOFFMAN; NOVAK; PERALTA, 1999; AN; KIM, 2008). Para mensurar a percepção do 

grau de importância das dimensões, utilizou-se escala Likert de 7 pontos, variando entre “1” 

(discordo totalmente) e “7” (concordo totalmente) (MALHOTRA, 2001). A escala da 

dimensão cultural individualismo versus coletivismo consistiu de 4 itens, adaptados para a 

amostra de estudantes universitários: “bem-estar de grupo”, “aceitação pelos membros do 

grupo”, “lealdade a um grupo de interesse” e “sacrifício de objetivos pessoais em prol dos 

interesses do grupo”. A escala da dimensão da aversão à incerteza consistiu de outros quatro 

itens: “a importância do detalhamento das informações”, “a importância de seguir regras e 

procedimentos”, “a importância da padronização de processos” e a “escolha por opções de 

menor risco” (HOFFMAN; NOVAK; PERALTA, 1999; CHOI; GEISFELD, 2004; AN; KIM, 

2008). Um resumo estrutural deste bloco, contendo o construto, a assertiva da questão, fator e 

fonte, apresenta-se abaixo nos quadros 5 e 6. 

Quadro 5 – Resumo da escala de individualismo versus coletivismo presente no bloco I  

Construto Assertiva Fator e fonte 

Individualismo versus 
coletivismo 
(IDV-COL) 

O bem-estar do meu 
grupo de amigos é 
sempre mais importante 
que o meu bem-estar 
individual. 

“Importância do bem-estar do 
grupo” (ROBERTSON; 
HOFFMAN, 2000; HOFSTEDE 
2001) 
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conclusão 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 
 
Quadro 6 – Resumo da escala de aversão à incertezas presente no bloco I  

Construto Assertiva Fator e fonte 

Aversão à incerteza 

(AI) 

Acho importante 
conhecer com clareza 
todo cronograma de uma 
disciplina no começo do 
semestre letivo. 

“Importância do detalhamento 
das informações” (HOFSTEDE 
2001; CHOI; GEISFELD, 2004) 

Instruções e manuais de 
conduta devem ser 
sempre seguidos à risca. 

“Importância de seguir regras e 
procedimentos” (HOFSTEDE, 
2001) 

Acho importante que 
minhas avaliações 
acadêmicas sigam 
sempre a mesma 
estrutura. 

“a importância da padronização 
de processos” (HOFSTEDE, 
2001; HICKSON; PUGH, 1995; 
AN;KIM, 2008) 

Entre duas opções, eu 
escolho aquela que 
apresenta o menor risco. 

“escolha de opções de menor 
risco” (ROBERTSON; 
HOFFMAN, 2000; 
HOFSTEDE, 2001) 

Fonte: Adaptado de Hofstede (2001), Robertson; Hoffman (2000), Choi e Geisfeld (2004) An e Kim (2008). 
 

Construto Assertiva Fator e fonte 

Individualismo versus 
coletivismo 
(IDV-COL) 

Sou capaz de abdicar de 
algo positivo para ser 
bem aceito em um grupo 
que desejo participar. 

“Importância em ser aceito pelo 
grupo” (HOFSTEDE, 2001; 
CHOI; GEISFELD, 2004) 

Mesmo que não 
concorde com as 
atitudes de alguns de 
seus membros, procuro 
me manter leal ao grupo 
ao qual pertenço. 

“Importância de ser leal a um 
grupo” (HOFSTEDE, 2001; 
HICKSON; PUGH, 1995) 

Acredito que o sucesso 
da minha universidade 
venha antes do meu 
próprio sucesso 
enquanto aluno. 

“Importância do sacrifício de 
objetivos pessoais pelo bem 
estar do grupo” (ROBERTSON; 
HOFFMAN, 2000; CHOI; 
GEISFELD, 2004) 
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O bloco II incluiu questões que buscaram medir a percepção por parte dos 

respondentes acerca da relevância dos antecedentes da confiança no varejo online – 

“habilidade do varejista online” (HVO), “benevolência do varejista online” (BVO), 

“competência técnica do sistema de vendas online” (CTSV), “segurança do sistema de vendas 

online (SSV)” e “garantias derivadas de terceiros” (GDT). As questões foram baseadas em 

estudos anteriores, validados e realizados entre duas ou mais culturas (JARVENPAA; 

TRACTINSKY, 1999; GEFEN, 2000, LEE; TURBAN, 2001; BHATTACHERJEE, 2002; 

SHEK; SIA; LIM, 2003; AN; KIM, 2008) A medição do grau de percepção dos respondentes 

acerca de assertivas referentes a cada antecedente se deu por meio de uma escala Likert de 7 

pontos, variando entre “1” (discordo totalmente) e “7” (concordo totalmente) (MALHOTRA, 

2001). Um resumo estrutural deste bloco, contendo o antecedente, as assertivas 

correspondentes, bem como suas referências, apresenta-se abaixo no quadro 7.  

 

Quadro 7 – Resumo da escala dos antecedentes da confiança online presente no bloco II 

Constructo Assertiva e fonte 

Habilidade do varejista online 
(HVO) 

Em geral, lojas on-line, possuem todas as características que eu 
espero encontrar quando penso em fazer compras. 
(BHATTACHARJEE, 2002) 

Lojas online são competentes em relação à venda de produtos ou 
serviços. (AN; KIM, 2008) 

Lojas online apresentam todas as informações de que necessito 
antes de efetuar uma compra. (LEE; TURBAN, 2001) 

Lojas online apresentam estrutura capaz de atender  a todos os 
seus consumidores. (GEFEN, 2000) 

Benevolência do varejista online 
(BVO) 

Em geral, vendedores on-line sempre prestam assistência aos 
consumidores que possam precisar de ajuda. (GEFEN, 2000) 

Em geral, os vendedores on-line parecem possuir boas intenções 
para com os seus clientes. (BHATTACHARJEE, 2002) 

Em geral, varejistas online apresentam uma postura benevolente, 
frente ao mercado (GEFEN, 2000) 
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conclusão 

Constructo Assertiva e fonte 

Benevolência do varejista online 
(BVO) 

Como um todo, os vendedores online não entendem ou valorizam a 
importância das críticas. (GEFEN, 2000) 

Normalmente, as lojas on-line colocam os interesses do cliente em 
primeiro lugar, em vez dos interesses do próprio negócio. (GEFEN, 
2000) 

Competência técnica do sistema 
de vendas 
(CTSV) 

Em geral, os sistemas computadorizados do varejo online executam 
todas as tarefas que um consumidor normal espera. 
(BHATTACHARJEE, 2002) 

A sistemática de venda de uma loja online torna o ato da compra 
mais demorado e menos confiável do que em uma loja tradicional. 
(LEE; TURBAN, 2001) 

A sistemática de venda de uma loja online apresenta todas as 
informações que necessito para realizar uma compra. (AN; KIM, 
2008) 

Em geral, sinto-me seguro utilizando a sistemática de venda de 
lojas online. (AN; KIM, 2008) 

Segurança do sistema de vendas 
(SSV) 

Considero importante os esforços por parte dos lojistas online em 
informar que a minha compra será realizada com segurança. (AN; 
KIM, 2008) 

Acho importante a apresentação de uma política de reembolso e 
proteção ao consumidor clara e objetiva em uma loja online. 
(BHATTACHARJEE, 2002) 

Acho importante a apresentação de esforços por parte do lojista 
online em assegurar a confidencialidade dos meus dados pessoais. 
(AN; KIM, 2008) 

Garantias derivadas de terceiros 
(GTD) 

Acho importante a presença de certificados ou selos de garantia 
atribuídos por mecanismos ou sites de regulamentação (Site 
Blindado, eBit, Comodo Secure, etc) em lojas online. (LEE; 
TURBAN, 2001) 
Os sites ou órgãos normativos que asseguram a qualidade e 
confiabilidade de uma loja online estão realizando um bom 
trabalho atualmente (SHEK; SIA; LIM, 2003) 

Me sinto mais seguro quando percebo em uma loja certificados e 
selos de segurança garantidos por mecanismos, sites ou órgãos de 
regulamentação. (SHEK; SIA; LIM, 2003) 

Fonte: Adaptado de Lee e Turban (2001), Gefen (2000) e An e Kim (2008). 

 

Ainda no bloco II, foi realizada, juntamente à mensuração dos antecedentes da 

confiança no varejo online, a mensuração da escala de confiança no varejo online (e-CONF), 

também proveniente de estudos transculturais anteriores sobre a temática da confiança online 
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(LEE; TURBAN, 2001; AN; KIM, 2008). O quadro 8, a seguir, exibe de maneira concisa as 

questões dessa escala:  

Quadro 8 – Resumo da escala de confiança online presente no bloco II 

Construto Assertiva e fonte 

Confiança no varejo online 
(e-CONF) 

Acredito que, em geral, lojas online são locais 
confiáveis para fazer compras. (LEE; TURBAN, 2001; 
AN; KIM, 2008) 

Em geral, não acredito nas promessas feitas pelos 
varejistas online. (LEE; TURBAN, 2001; AN; KIM, 
2008) 

Qualquer pessoa que confia comprar em uma loja 
online está entrando numa enrascada. (LEE; TURBAN, 
2001; AN; KIM, 2008) 

Devido às diversas incertezas, eu não considero a 
Internet como um meio confiável de consumo. (LEE; 
TURBAN, 2001; AN; KIM, 2008) 

Fonte: Adaptado de Lee e Turban (2001), Gefen (2000) e An e Kim (2008). 
 

O bloco III conteve questões sócio-demográficas relativas à idade, sexo, estado civil, 

ocupação e país de origem do respondente. Concomitante às questões do bloco III, foi 

incluído no instrumento de pesquisa uma questão adicional, referente à experiência do 

respondente com o a compra online e que serviu de filtro de inclusão do questionário no 

banco de dados da pesquisa. Outro filtro de inclusão implementado na ferramenta de coleta 

foi o da nacionalidade. Uma vez que o estudo objetivou analisar apenas membros da cultura 

brasileira e canadense, fez-se necessário limitar a participação de indivíduos originários de 

outros países, caso estes não estivessem há mais de 5 anos vivendo no país pesquisado 

(BANTING; COURCHENE; SEIDLE, 2007). 

No intuito de utilizar a amostra abordada para expandir o conhecimento acerca das 

diferentes classificações de países em relação às dimensões culturais – foi aplicado um 

instrumento extra composto por 44 itens tendo como referencial a escala de valores 

transculturais de Schwartz (1994a) (bloco IV). Os itens correspondem a um conjunto de 

valores humanos relativos à vida do indivíduo. O respondente foi inquerido a aferir grau de 

importância a cada valor individualmente. Dessa maneira, a média dos escores das respostas 

foram organizadas em estruturas axiológicas de motivação, referentes aos tipos motivacionais 
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de segunda ordem de Schwartz (1994a) (abertura à mudança versus conservadorismo e 

autotranscedência versus autopromoção) (QUADRO 9 e 10). Para mensurar o grau de 

importância atribuído a cada valor, utilizou-se escala Likert de 7 pontos, variando entre “1” 

(não acho esse valor importante na minha vida) e “7” (considero esse valor importante na 

minha vida), adaptado de Schwartz (1994a). 

 
Quadro 9 – Valores transculturais do eixo Abertura à mudança versus Conservadorismo 

Abertura à mudança Conservadorismo 

• Aproveitar a vida 
• Criatividade 
• Curiosidade 
• Escolher seus próprios objetivos 
• Independência 
• Liberdade 
• Prazer 
• Respeito próprio 
• Ser ousado 
• Ter uma vida agitada 
• Ter uma vida excitante 

• Autodisciplina 
• Devoção 
• Humildade 
• Limpeza 
• Moderação 
• Obediência 
• Ordem social 
• Polidez 
• Reciprocidade de favores 
• Respeito pela tradição 
• Saúde 
• Segurança familiar 
• Segurança nacional 
• Senso de pertencimento 

Fonte: Adaptado de Schwartz (1994a). 
 
Quadro 10 – Valores transculturais do eixo Autotranscedência versus Autopromoção 

Autotranscedência Autopromoção 

• Amizade verdadeira 
• Amor maduro 
• Beleza no mundo 
• Harmonia interna 
• Honestidade 
• Igualdade 
• Indulgente 
• Justiça social 
• Lealdade 
• Mente aberta  
• Paz mundial 
• Prestativo 
• Proteção ao meio ambiente 
• Responsabilidade 
• Sabedoria 
• Sentido à vida 
• Ter uma vida espiritual 
• União com a natureza 

• Ambição 
• Aproveitar a vida 
• Autoridade 
• Capaz 
• Influente 
• Inteligente 
• Poder social 
• Prazer  
• Preservador da própria imagem 
• Reconhecimento social 
• Riquezas 
• Saúde 
• Ser bem sucedido 

Fonte: Adaptado de Schwartz (1994a). 
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3.5 Tratamento e análise dos dados 

 

Os dados obtidos pelo instrumento de coleta, foram encaminhados para um banco de 

dados em formato de planilha (Microsoft Excel, versão 2011), especialmente preparado para 

ser exportado para o software de análise Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), 

versão 15.0 (SPSS Inc., CHICAGO, USA). 

A análise estatística foi realizada com a utilização de tabelas de frequência simples 

(análise descritiva), e cruzadas com finalidade de sinalizar associações. 

Em todas as análises foi adotado o nível de significância de p ≤ 0,12. Para testar os 

pressupostos do estudo, foi aplicado o modelo de regressão linear múltipla (MRLM), com 

intervalo de confiança de 88%, para assim garantir os pressupostos da regressão linear, visto 

que em estudos com um número considerável de variáveis há sempre que se observar as 

discussões realizadas pelos especialistas, como é o caso. 

O tratamento inicial dos dados foi realizado por meio de análise estatística descritiva, 

na qual, através dos resultados dos cálculos de tendência central comumente usados (média, 

moda e mediana) e medidas de dispersão (desvio-padrão), foi possível estratificar os dados 

conforme a nacionalidade dos respondentes. Após este processo, foi realizada uma análise 

exploratória das variáveis do estudo.  

A importância do MRLM se dá por suas aplicações. Sua utilização é evidenciada em 

estudos de alguns autores, como Bussab e Morettin (2003), Caselle e Berger (2010), os quais 

argumentam que o estudo das ferramentas estatísticas são de extrema relevância, pois 

afirmam que muitas situações nas engenharias são modeladas e investigadas por esta 

ferramenta. No mais, a busca por novas aplicações revela-se a grande importância, uma vez 

que o conhecimento se destrói e se reconstrói para gerar e desenvolver novos resultados.  

Hair et al. (2005) desenvolveram um algoritmo para a realização de um estudo 

utilizando o MRL em uma pesquisa científica, reproduzido, abaixo, de maneira simplificada. 
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Figura 5 – Esquema de desenvolvimento de um MRLM 

Fonte: Adaptado de Hair et al. (2005). 

Depois de comprovada a relação linear das variáveis pelo diagrama, devemos supor os 

pressupostos sobre o erro aleatório “ε”, que são: 

E (ε) = 0;    Var(ε) =  para todo o Χ. 

Isso para garantir, segundo Meyer (2009), que o valor esperado e a variância de “ε” 

não dependa da variável X. Com exatidão matemática, seja modelo linear de regressão com m 

+ 1 parâmetros definido por: 

 
 

Onde Yi é a i-ésima observação da variável resposta; Xik é i-ésima observação da k-ésima 

variável; βk são os parâmetros do modelo; εk é o resíduo de regressão associado a i-ésima 

unidade amostral; k = 0,1, 2, ... , m e i = 1, 2, ... , n; Xi0 é constante com todos os valores 

iguais a 1; m representa o número de variáveis e n o tamanho da amostra.  
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 Neste capítulo serão demonstrados os resultados e apresentadas as discussões 

pertinentes à temática do estudo.  

  

4.1 Caracterização da amostra 

 

As informações expostas nesta seção referem-se ao bloco III do instrumento desta 

pesquisa. De acordo com os dados coletados, o número total de participantes de ambas as 

universidades foi de 251 indivíduos. A amostra deste estudo, em sua totalidade, foi composta 

por alunos do curso de graduação em Administração de Empresas de duas instituições de 

ensino distintas. Os respondentes brasileiros (n=153) eram alunos da Faculdade de Economia, 

Administração, Atuária e Contabilidade (FEAAC) da Universidade Federal do Ceará (UFC) – 

uma instituição pública, situada na cidade de Fortaleza, enquanto que os respondentes 

canadenses (naturais do Canadá ou residentes há mais de 5 anos no país) (n=98) eram 

graduandos da John Molson School of Business (JMSB) da Concordia University – 

universidade pública canadense, localizada em Montreal.  

A verificação do perfil sócio-demográfico da amostra demonstra inicialmente que, dos 

251 respondentes, 136 (55%) são do sexo masculino, enquanto os restantes 115 (45%) são do 

sexo feminino (FIGURA 6). 

 
Figura 6 – Frequência de respondentes por gênero na amostra  
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Fonte: Dados da pesquisa. 
 

Ao realizar a análise individual por gênero entre os países pesquisados, tem-se que, no 

Brasil, participaram da pesquisa 92 indivíduos do sexo masculino (60%) e 61 do sexo 

feminino (40%). Já no Canadá, a proporção encontrou-se praticamente invertida, com 53 

respondentes do sexo feminino (54%) e 45 do sexo masculino (46%) (FIGURA 7). 

 

Figura 7 – Frequência de respondentes por gênero no Brasil e no Canadá 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

Quanto à classificação por faixa etária, a maioria do público respondente da amostra 

(92%) encontra-se na faixa dos 17 aos 27 anos, conforme a figura a seguir (FIGURA 8). 
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Figura 8 – Porcentagem geral de respondentes por faixa etária 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

 Considerando um desvio padrão de 4 anos, cabe a visualização da frequência das 

idades da amostra por país, demonstrada na tabela 4 em números absolutos e na figura 9 em 

termos percentuais. 

 
Tabela 4 – Número de respondentes por faixa etária e país 

Faixa etária Brasil (n) Canadá (n) 

17 a 22 anos 54 39 

22 a 27 anos 73 46 

27 a 32 anos 8 1 

32 anos e acima 4 2 

TOTAL 139 88 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Figura 9 – Porcentagem de respondentes por faixa etária no Brasil e no Canadá 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

É possível observar no comparativo de percentual entre os dois países, a presença de 

certa proporcionalidade em relação à faixa etária dos respondentes. A maior parte dos 

indivíduos pesquisados, tanto no Brasil, quanto no Canadá, encontram-se na faixa dos 22 a 27 

anos de idade (52% para os dois países), caracterizando uma amostra constituída de 

indivíduos jovens. A média das idades nos dois países é a mesma: 22 anos. A idade máxima 

encontrada foi de 39 anos, e a mínima de 17 anos. 

No tocante ao estado civil, observa-se a franca predominância de solteiros, 227 (90%), 

em relação à quantidade de casados, 24 (10%) dentre todos os respondentes (FIGURA 10). É 

válido realçar que não foram encontrados, dentre os membros da amostra, indivíduos viúvos 

ou divorciados. 
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Figura 10 – Porcentagem geral dos respondentes por estado civil 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

Em relação à identificação do estado civil dos respondentes canadenses e brasileiros 

separadamente, nota-se que o número de solteiros permanece soberano sobre a de casados nos 

dois países, com 92% de solteiros no Brasil e 85% de solteiros no Canadá, segundo dados 

coletados (FIGURA 11). 

Figura 11 – Porcentagem dos respondentes por estado civil no Brasil e no Canadá 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Quanto ao grau de ocupação relativo ao trabalho remunerado dos participantes das 

duas amostras, constatou-se que 47% dos indivíduos pesquisados não possuíam outra 

ocupação além da de estudante. Indivíduos inseridos em programas de estágio ou com 

empregos em regime de meio período representaram 33% da amostra. Já respondentes com 

ocupações em regime de dois períodos correspondera a 18% do total. Observa-se que o maior 

contingente da amostra (51%) se encontra entre os indivíduos com alguma capacidade 

autônoma de consumo, mesmo que temporária, como observada na atividade de estágio 

remunerado (FIGURA 12). 

Figura 12 – Porcentagem geral dos respondentes por ocupação 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Analisando as amostras separadamente, constatou-se uma maior proporção de 

indivíduos sem ocupação remunerada na amostra brasileira (49%) (n=75) que na canadense 

(45%) (n=45), apesar dos valores comparados serem similares. Nota-se, ainda, maior 

quantidade de respondentes da amostra brasileira com empregos de dois períodos (20%) 

(n=30) em relação à amostra do Canadá (17%) (n=17), apesar da variância, mais uma vez, ter 

sido pequena (FIGURA 13). 
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Figura 13 – Porcentagem dos respondentes por ocupação entre Brasil e Canadá 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

Por fim, no intuito de ordenar os principais atributos verificados e apontar possíveis 

divergências entre os países da amostra, tem-se um resumo da condição sócio-demográfica 

dos indivíduos pesquisados no quadro a seguir (QUADRO 11):  

 
Quadro 11 – Resumo da caracterização da amostra geral da pesquisa 

Atributos Perfil sócio-demográfico Divergências entre os países 

Nível 
educacional Graduação (100%) - 

Formação 
acadêmica 

Administração de empresas (Business 
Administration) - 

Idade 
92% dos respondentes se possuem entre 17 e 27 
anos. A média de idade geral entre os dois 
países é 22 anos.  

- 

Sexo Mais da metade são do sexo masculino (55%), 
com 45% de respondentes do sexo feminino 

No Canadá, o número de mulheres (54%) 
supera o número de homens (46%) na 
amostra de respondentes. No Brasil, há 
maior número de indivíduos do sexo 
masculino (60%). 

Ocupação 

18% possuem trabalho remunerado de dois 
períodos, 33% estão em programas de estágio 
remunerado ou em trabalhos de meio período e 
47% não encontram-se em outra ocupação se 
não a de estudante. 

- 

Estado Civil 90% dos respondentes se são solteiros, 
enquanto 10% são casados. - 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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De acordo com as características apresentadas, o perfil da amostra pesquisada, num 

contexto geral, é constituído por alunos do curso de graduação em Administração de 

Empresas, jovens e solteiros. A maior parte exerce uma atividade remunerada, para além dos 

estudos. A diferença entre os dois países em termos de amostra é que o Canadá apresenta um 

número maior de indivíduos do sexo feminino, enquanto no Brasil, a maioria dos sujeitos da 

amostra é do sexo masculino. 

4.2 Validação das escalas e normalidade da amostra 

Em busca de realizar o estudo com o máximo de confiança permitido, a partir de de 

cenários dinâmicos e repletos de variáveis como o da cultura e da confiança online, deve-se 

atentar para a credibilidade das escalas utilizadas. Na elaboração desta pesquisa, realizou-se 

teste da confiabilidade nas escalas das amostras coletadas. Na mensuração do alfa (α) de 

Cronbach, obteve-se o escore de 0,515 (de moderado-baixo), sinalizando uma limitação no 

tocante à confiabilidade, uma vez que expomos os questionários a estudantes universitários 

com traços comportamentais semelhantes. 

 Apesar de moderado-baixo, o alfa de Cronbach, dentro da escala sugerida por Hair Jr. 

et al.(2009), não revoga o instrumento de coleta, uma vez que o resultado do teste F (192,701) 

com um nível de significância muito inferior a 0,001 o valida. 

O Teorema do Limite Central (TLC) afirma que uma repartição das médias amostrais 

de um banco de dados estarão aproximadamente distribuídas de maneira normal e tenderão a 

uma distribuição genuinamente normal, na medida em que a dimensão da própria amostra 

aumentar (BUSSAB; MORETTIN, 2003). Portanto, o TLC garante o tamanho da amostra do 

estudo em questão (n=251) e valida os pressupostos de normalidade, uma vez que um “n” de 

tamanho 30 já poderia ser considerado suficientemente grande. 

4.3 Análise descritiva dos dados do questionário 

A presente seção refere-se aos resultados adquiridos por meio da análise descritiva dos 

indicadores que formaram os construtos desta dissertação. Serão relatadas as frequências 

obtidas para cada um dos indicadores em porcentagem, médias e em valores absolutos. 

O primeiro bloco de questões buscou mensurar o índice de individualismo e 

coletivismo, para além do grau de aversão à incerteza das amostras canadense e brasileira, 
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tendo como referencial os conceitos de Hofstede (2001). Os escores do instrumento de 

pesquisa foram obtidos por meio de uma escala Likert de 7 pontos.  

Na análise do primeiro bloco de questões (bloco I) cada um dos construtos foi 

avaliado separadamente, comparando os resultados observados nos dois países pesquisados, 

aferindo assim, a classificação das amostras segundo a categorização de Hofstede (2001). 

Ainda no que se refere ao bloco I, foi efetuado um breve paralelo com a classificação da 

amostra, segundo as dimensões culturais de Schwartz (1994). 

Na análise descritiva do bloco II, os dados obtidos são apresentados por meio da 

mensuração das médias e desvios-padrão para cada construto estudado. Os resultados serão 

demonstrados a seguir. 

4.3.1 Individualismo versus coletivismo 

 Segundo Hofstede (2001), o individualismo (IDV) manifesta-se entre os membros de 

uma sociedade a partir da preocupação das pessoas consigo mesmas ou com familiares 

próximos, sem construir ligações de ordem mais profunda com os demais indivíduos sociais. 

O coletivismo (COL), por outro lado, se manifesta quando os membros de uma sociedade são 

fortemente ligados a grupos aos quais pertencem ao longo da vida (Hofstede, 2001). A 

dimensão individualismo versus coletivismo foi avaliada através das seguintes assertivas:  

 
Quadro 12 – Assertivas do construto individualismo versus coletivismo 

Assertiva 

1 

O bem-estar do meu grupo de amigos é sempre mais importante que o meu bem-estar 
individual. 

Denota individualismo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Denota coletivismo 

Assertiva 

2 

Sou capaz de abdicar de algo positivo para ser bem aceito em um grupo que desejo participar. 

Denota individualismo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Denota coletivismo 
	  

Assertiva 

3 

Mesmo que não concorde com algumas de suas atitudes, procuro manter-me leal ao grupo ao 
qual pertenço. 

Denota individualismo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Denota coletivismo 

Assertiva 

4 

Acredito que o sucesso da minha universidade venha antes do meu próprio sucesso como 

aluno. 

Denota individualismo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Denota coletivismo 
Fonte: Instrumento de coleta de dados. 
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Em relação à primeira questão: 

O bem-estar do meu grupo de amigos é sempre mais importante que o meu bem-estar individual. 

Denota individualismo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Denota coletivismo 
 

Observam-se as seguintes características: os brasileiros apresentaram uma inclinação 

maior ao coletivismo (47%), em contraponto aos canadenses (16%), muito embora uma 

parcela considerável dos respondentes brasileiros apresentou uma tendência ao 

individualismo (33%). Os canadenses, por sua vez, apresentaram um percentual de 55% de 

respondentes com características individualistas (TABELA 5). 

Os achados corroboram com o perfil cultural de ambos os países segundo a teoria de 

Hofstede (2001). O autor aponta que, assim como seus vizinhos norte-americanos, os 

canadenses constituem uma sociedade de cultura individualista, possuindo laços pouco coesos 

entre seus membros e onde se espera que os sujeitos sociais cuidem de si ou, no máximo, de 

seus familiares mais próximos. Já o Brasil confirma seus traços coletivistas, segundo o autor, 

que aponta acerca do País, a presença de um comportamento social pautado na união e no 

fortalecimento de laços familiares entre seus membros.  

Tabela 5 – Análise descritiva da dimensão individualismo versus coletivismo referente à questão 1 do bloco I 
IDV-COL 

A1 
INDIVIDUALISTA COLETIVISTA  

1 2 3 4 5 6 7 TOTAL 

CANADÁ 13%(13) 17% (17) 25%(25) 26%(26) 4%(4) 8%(8) 4%(4) 100%(97) 

BRASIL 7%(11) 8%(13) 18%(26) 19%(29) 18%(27) 17%(26) 12%(18) 100%(150) 

TOTAL 09%(24) 12%(30) 20%(51) 22%(55) 12%(31) 13%(34) 08%(22) 100%(247) 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Considerando a segunda questão: 

Sou capaz de abdicar de algo positivo para ser bem aceito em um grupo que desejo participar. 

Denota individualismo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Denota coletivismo 
 

Novamente, os respondentes da amostra brasileira apresentaram maior teor coletivista 

(44%) que os canadenses (15%) (TABELA 6). A teoria de Hofstede (2001) pode ser 

novamente corroborada, considerando-se o fato de que os brasileiros (coletivistas) 

diferenciam-se, mais uma vez dos canadenses (individualistas) por uma maior propensão a 
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renegar desejos e necessidades individuais, em prol dos ideais do grupo ao qual pertencem ou 

desejam pertencer. 

Diversos autores afirmam que, em culturas individualistas, é comum haver grupos que 

possuem entre seus membros pouca dependência emocional. A afetividade se manifesta 

principalmente na família nuclear, ou a um reduzido numero de pessoas. Cada indivíduo 

pertencente a essa cultura, deve valer-se por si mesmo, apresentando menos disposição a 

sacrifícios em favor do grupo. Por conseguinte, os grupos pouco influenciam as condutas 

desses indivíduos (TRIANDIS; BONTEMPO; BETANCOURT, 1996). Na perspectiva 

individualista, a entrada de um sujeito em um grupo só ocorre quando há a possibilidade de 

benefício mútuo e de mesmo nível entre o grupo e o sujeito. As interações em grupos 

individualistas são compreendidas como relações de troca, nas quais as duas partes devem sair 

sempre satisfeitas da negociação (KENDALL; WOODWARD; SKRBIS, 2009). Já em 

culturas coletivistas, tem-se que é natural, e quase imperativo, que um indivíduo pertença a 

um grupo. Os grupos são percebidos pelo indivíduo como espaços de confiança e 

solidariedade, onde espera-se, geralmente, que este se sacrifique em favor do bem maior e que 

preze pela harmonia de todos. 

Tabela 6 – Análise descritiva da dimensão individualismo versus coletivismo referente à questão 2 do bloco I 
IDV-COL 

A2 
INDIVIDUALISTA COLETIVISTA  

1 2 3 4 5 6 7 TOTAL 

CANADÁ 11%(11) 21%(21) 26%(26) 24%(24) 4%(4) 5%(5) 6%(6) 100%(97) 

BRASIL 7%(11) 15%(23) 12%(19) 20%(30) 18%(27) 12%(18) 14%(22) 100%(150) 

TOTAL 08%(22) 17%(44) 18%(45) 21%(54) 12%(31) 09%(23) 11%(28) 100%(247) 

Fonte: Dados da pesquisa. 

A terceira questão deste construto afirma: 

Mesmo que não concorde com as atitudes de alguns de seus membros, procuro manter-me leal ao grupo 

ao qual pertenço. 

Denota individualismo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Denota coletivismo 

 

Em relação ao construto “lealdade ao grupo”, a amostra canadense apresenta maior 

teor individualista (59%) que a brasileira (35%). Uma parcela maior dos respondentes 

brasileiros apresenta, por sua vez, um maior posicionamento coletivista (47%) que os 

canadenses (22%) (TABELA 7) . 
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Segundo Hofstede (2001), grupos que oferecem proteção a seus membros, contudo, 

em troca, esperam lealdade. Membros de culturas individualistas apresentam maior nível de 

autoconfiança e possuem maior preocupação com interesses individuais. Estes percebem a 

relação entre o indivíduo e um grupo como uma troca de favores, sendo, portanto, mais 

inclinados a encerrar suas relações, caso não sintam-se satisfeitos com ela.  

Tabela 7 – Análise descritiva da dimensão individualismo-coletivismo referente à questão 3 do bloco I 
IDV-COL 

A3 
INDIVIDUALISTA COLETIVISTA  

1 2 3 4 5 6 7 TOTAL 

CANADÁ 7%(7) 31%(31) 21%(21) 18%(18) 11%(11) 7%(7) 4%(4) 100%(99) 

BRASIL 12%(19) 15%(23) 8%(12) 14%(21) 20%(31) 15%(23) 12%(19) 100%(148) 

TOTAL 10%(26) 21%(54) 13%(33) 15%(39) 17%(42) 12%(30) 09%(23) 100%(247) 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

Por fim, quanto à última questão do construto individualismo-coletivismo: 

Acredito que o sucesso da minha universidade venha antes do meu próprio sucesso enquanto aluno. 

Denota individualismo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Denota coletivismo 

 

Observa-se que, nesta assertiva, a amostra brasileira apresentou um percentual de 50% 

em relação ao seu posicionamento enquanto coletivista. A amostra de respondentes 

canadenses, novamente, demonstrou baixo teor coletivista (29%), em detrimento de um maior 

percentual de respondentes com características individualistas (53%).  

Para Hilal (2002), sociedades tidas como individualistas valorizam características de 

competitividade e percebem a excelência individual como sinônimo de sucesso. Contudo, na 

perspectiva dos coletivistas, exalta-se mais a cooperação em grupo como base para o sucesso 

deste mesmo grupo, seja ao nível familiar, nos negócios ou no país. Membros de grupos bem 

sucedidos sentem-se orgulhosos pelas conquistas coletivas. 

Tabela 8 – Análise descritiva da dimensão individualismo-coletivismo referente à questão 4 do bloco I 
IDV-COL 

A4 
INDIVIDUALISTA COLETIVISTA  

1 2 3 4 5 6 7 TOTAL 

CANADÁ 9%(9) 19%(19) 25%(25) 16%(16) 10%(10) 14%(14) 5%(5) 100%(98) 

BRASIL 10%(15) 6%(9) 14%(22) 17%(25) 12%(19) 21%(32) 17%(25) 100%(147) 

TOTAL 09%(24) 11%(28) 22%(54) 18%(46) 09%(24) 17%(42) 11%(27) 100%(245) 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Apresenta-se a seguir a tabela 9, contendo as médias gerais do construto 

individualismo-coletivismo obtidas da análise das médias das respostas anteriores, e 

representadas pelo índice de coletivismo (COL) das amostras (TABELA 9):  

Tabela 9 – Análise descritiva do coletivismo em relação às médias das respostas do questionário 

Variável 
Canadá Brasil 

Teste-t Valor-p n 98 n 153 

Média Desvio Padrão Média Desvio Padrão 

COL 3,28 0,77 4,33 0,68 -11,66 0,000 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A evidência da preponderância do teor coletivista para a amostra brasileira em relação 

à canadense, observado na análise individual das assertivas anteriores relatadas, se confirma 

na tabela de médias deste construto, corroborando com a classificação cultural de Hofstede 

(2001). Vale ressaltar que, dentre as questões que compuseram a escala de individualismo 

versus coletivismo, a amostra brasileira apresentou, como um todo, maior caráter 

individualista (35%) no aspecto da lealdade do indivíduo ao grupo.  

Simon (2001) realizou uma pesquisa cujo o objetivo era comparar a percepção de 

indivíduos de quatro grupos culturais distintos (norte-americanos, sul-americano, asiáticos e 

europeus) em relação a websites locais. A amostra foi estratificada em dois grupos culturais 

com base nas dimensões culturais de Hofstede (1991). O primeiro grupo foi classificado como 

coletivista, masculino e com alta distância de poder. Faziam parte desse grupo, indivíduos da 

América do Sul e dos países asiáticos. O segundo grupo, classificado como feminino, 

individualista e com baixa distância de poder incluiu indivíduos da América do Norte e 

participantes europeus. Simon verificou que a percepção de confiança variou 

significativamente por cluster cultural. No entanto, esses resultados poderiam apresentar um 

viés cultural entre Estados Unidos e Europa, na escolha dos sites nacionais, o que sugere 

diferenças mais profundas e que não constavam nos objetos de pesquisa.  

Com o objetivo de identificar e analisar os efeitos de padrões culturais no 

comportamento de consumo, utilizando a abordagem do significado do produto, Torres e 

Allen (2009) realizaram uma pesquisa entre dois países – Brasil e Austrália - de valores 

culturais diferentes, especificamente quanto aos elementos subjetivos da cultura individualista 

e coletivista. Os autores concluíram que no processo decisório de consumo, os australianos 

preferem o julgamento individual, pautado em aspectos cognitivos e utilitários de um produto, 
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ao passo que, entre os brasileiros, predomina o julgamento coletivo e aspectos subjetivos e 

simbólicos acerca de um produto em seus processos decisórios. 

Pelos resultados apresentados nesta pesquisa, é possível estabelecer observações sobre 

as amostras brasileira e canadense, por meio da análise do construto individualismo versus 

coletivismo: os respondentes da amostra brasileira tendem a valorizar o bem comum e a 

harmonia coletiva acima dos interesses individuais; são capazes de sacríficos pessoais para 

serem aceitos em grupos sociais de interesse; mostram-se leais aos grupos a que pertencem e 

prezam pelo sucesso do grupo em relação aos próprios. Quanto aos respondentes da amostra 

canadense, que demonstram atributos individualistas, denota-se uma valorização do bem estar 

pessoal em detrimento do grupo; uma menor percepção de importância quanto a serem aceitos 

por um determinado grupo; que são menos sensíveis à questão da lealdade enquanto fator de 

permanência em um grupo; e que valorizam o sucesso individual em detrimento do sucesso 

coletivo. 

 4.3.2 Aversão à incerteza 

 A dimensão da aversão à incerteza pode ser conceituada como o nível de tolerância à 

condições duvidosas ou arriscadas, pertinentes a uma sociedade. Compreende-se situações 

duvidosas como aquelas pouco conhecidas ou que oferecem algum risco para o indivíduo 

(Hofstede, 2001). Essa dimensão foi avaliada através das seguintes questões: 

 

Quadro 13 – Assertivas do construto aversão à incerteza 
Assertiva 

1 

Acho importante conhecer com clareza todo cronograma de uma disciplina no começo do 
semestre letivo. 

Aversão a incerteza baixa| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Aversão à incerteza alta 

Assertiva 

2 

Instruções e manuais de conduta devem ser sempre seguidos à risca. 

Aversão a incerteza baixa| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Aversão à incerteza alta 

Assertiva 

3 

Acho importante que minhas avaliações acadêmicas sigam sempre a mesma estrutura. 
Aversão a incerteza baixa| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Aversão à incerteza alta 

Assertiva 

4 

Entre duas opções, eu geralmente escolho aquela que apresenta o menor risco. 

Aversão a incerteza baixa| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Aversão à incerteza alta 

Fonte: Instrumento de coleta de dados. 
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Acerca da primeira questão, observa-se que: 

Acho importante conhecer com clareza todo cronograma de uma disciplina no começo do semestre letivo. 

Aversão a incerteza baixa| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Aversão à incerteza alta 
 

A análise estatística demonstra que a amostra de respondentes canadenses apresentou, 

em sua maioria (52%), tendência a um comportamento de baixa aversão à incerteza, enquanto 

a mostra brasileira, por outro lado, apresentou um número maior de respondentes associados a 

um alto grau de aversão à incerteza (44%). 

Esta assertiva aborda a amplitude da ansiedade e apreensão que indivíduos 

experienciam frente a situações inesperadas ou duvidosas. Culturas com alto nível de aversão 

à incerteza buscam meios de antecipar ou controlar os eventos futuros no intuito de minimizar 

a ocorrência de situações que lhe ofereçam risco. Já as culturas de baixo nível de AI encaram 

as improbabilidades do futuro como algo inerente à vida, não podendo ser combatidas 

(Hofstede, 2001). 

Tabela 10 – Análise descritiva da dimensão aversão à incerteza referente à questão 5 do bloco I 

AI - A1 
BAIXA AVERSÃO À INCERTEZA ALTA AVERSÃO À INCERTEZA  

1 2 3 4 5 6 7 TOTAL 

CANADÁ 12%(12) 17%(17) 23%(23) 30%(30) 5%(5) 4%(4) 5%(5) 100%(96) 

BRASIL 12%(18) 10%(16) 14%(22) 16%(24) 10%(16) 18%(28) 16%(25) 100%(149) 

TOTAL 12%(30) 13%(33) 18%(45) 22%(54) 08%(21) 13%(32) 12%(30) 100%(245) 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

Sobre a segunda e a terceira questão desde construto, tem-se que: 

Instruções e manuais de conduta devem ser sempre seguidos à risca. 

Aversão a incerteza baixa| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Aversão à incerteza alta 

Acho importante que minhas avaliações acadêmicas sigam sempre a mesma estrutura. 

Aversão a incerteza baixa| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Aversão à incerteza alta 

` 

De acordo com a análise das tabelas 10 e 11 abaixo, nas assertivas 2 e 3 (questões 6 e 

7 do bloco I), a amostra brasileira demonstrou maiores níveis de alta aversão à incerteza (45% 
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e 54%, respectivamente) do que a amostra canadense, que, por sua vez, apresentou níveis de 

baixa aversão à incerteza como maioria (59% e 54%, respectivamente). 

As duas assertivas apresentadas exprimem comportamentos similares, referentes à 

necessidade emocional do estabelecimento de normas e regulamentações e que estas sejam 

cumpridas, mesmo quando aparentemente desnecessárias. Segundo Hofstede (2001), culturas 

com baixa aversão à incerteza entendem que deve existir o menor número de regras possível, 

no intuito de facilitar o surgimento de novas idéias, tecnologias e inovações que alterem o 

status atual do indivíduo. Em grupos que demostram alto teor de aversão à incerteza, há forte 

necessidade do estabelecimento de regras, afim de estruturar a vida e evitar eventos incertos. 

Tabela 11 – Análise descritiva da dimensão aversão à incerteza referente à questão 6 do bloco I 

AI – A2 
BAIXA AVERSÃO À INCERTEZA ALTA AVERSÃO À INCERTEZA  

1 2 3 4 5 6 7 TOTAL 

CANADÁ 13%(13) 30%(30) 16%(16) 18%(18) 9%(9) 7%(7) 4%(4) 100%(97) 

BRASIL 8%(12) 14%(22) 15%(23) 16%(25) 15%(23) 16%(24) 14%(21) 100%(150) 

TOTAL 10%(25) 21%(52) 15%(39) 17%(43) 12%(32) 12%(31) 10%(25) 100%(247) 

Fonte: Dados da pesquisa 

 
Tabela 12 – Análise descritiva da dimensão aversão à incerteza referente à questão 7 do bloco I 

AI – A3 
BAIXA AVERSÃO À INCERTEZA ALTA AVERSÃO À INCERTEZA  

1 2 3 4 5 6 7 TOTAL 

CANADÁ 14%(14) 18%(18) 22%(22) 22%(22) 7%(7) 10%(10) 4%(4) 100%(97) 

BRASIL 8%(13) 7%(11) 12%(19) 16%(24) 16%(24) 22%(33) 16%(25) 100%(149) 

TOTAL 10%(27) 11%(29) 16%(41) 18%(46) 12%(31) 17%(43) 11%(29) 100%(246) 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 
A quarta e última questão do construto apresenta-se da seguinte forma: 

Entre duas opções, eu geralmente escolho aquela que apresenta o menor risco. 

Aversão a incerteza baixa| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Aversão à incerteza alta 
 

Os dados estatísticos expostos na tabela 13 demonstram que 44% dos respondentes 

brasileiros optam por escolhas mais seguras e que contenham menor risco percebido. A 

amostra canadense, por outro lado, exprime maior inclinação à escolha por opções que 

possam vir a envolver riscos ou incertezas (46%). 
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 A assertiva, apresenta um questionamento direto acerca da tendência do respondente a 

aceitar situações de risco ou incerteza como ocorrências normais e que podem ser percebidas 

como escolhas a ser tomadas. Indivíduos com baixa aversão à incerteza sentem-se 

confortáveis frente a situações ambíguas e que possuam riscos pouco familiares. Já sujeitos 

com alta aversão à incerteza aceitam acontecimentos que lhes são familiares, porém, 

apresentam receio quanto à tomada de decisões que envolvam riscos ainda não conhecidos 

(Hofstede, 2001). 

Tabela 13 – Análise descritiva da dimensão aversão à incerteza referente à questão 8 do bloco I 

AI – A4 
BAIXA AVERSÃO À INCERTEZA ALTA AVERSÃO À INCERTEZA  

1 2 3 4 5 6 7 TOTAL 

CANADÁ 10%(10) 18%(18) 18%(18) 22%(22) 17%(17) 7%(7) 4%(4) 100%(96) 

BRASIL 10%(15) 13%(20) 14%(21) 17%(26) 11%(17) 16%(25) 17%(26) 100%(150) 

TOTAL 11%(28) 15%(38) 19%(48) 18%(46) 11%(28) 11%(29) 11%(29) 100%(246) 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Abaixo, é possível notar a tabela com as médias gerais do construto aversão à 

incerteza (AI) entre as amostras dos países estudados (TABELA 14):  

Tabela 14 – Análise descritiva da aversão à incerteza abordando todos os construtos da dimensão 

Variável 
Canadá Brasil 

Teste-t Valor-p n 98 n 153 

Média Desvio Padrão Média Desvio Padrão 
AI 3,20 0,88 4,37 0,82 -19,5 0,000 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

Pesquisas anteriores sugerem que o grau de aversão à incerteza observada em uma 

determinada cultura afeta a forma como os indivíduos se comportam frente a um risco 

potencial de ambiguidade, novidade e incerteza em diversas situações, como estudos 

organizacionais, comportamentais, psicossociais, dentre outros (DAWAR; PARKER; PRICE, 

1996; TAYLOR, et al., 2000). 

Tendo em vista a análise do impacto das subculturas presentes no setor administrativo 

entre duas empresas com perfis diferentes do ramo metalúrgico – Empresa A e B - sob a 

perspectiva do construto de aversão à incerteza, Clann e Machado (2011) observaram que, a 

empresa identificada como possuindo maior teor de aversão à incerteza apresentava no 

comportamento de seus funcionários a necessidade de controles gerenciais mais rígidos e 

protocolados. 
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O valor das médias presentes na tabela acima demonstra que a amostra brasileira de 

respondentes da pesquisa apresenta maior teor de aversão à incerteza, do que a amostra 

canadense. Tal evidenciação reafirma a classificação de Hofstede (2001) sobre esses dois 

países, segundo a amostra pesquisada neste estudo.  

Pode-se apontar, com base na amostra abordada, que os brasileiros possuem maior 

preocupação com situações onde há percepção de risco, bem como preferem que o meio que 

os rodeia apresente regulamentações e processos bem definidos, evitando incertezas e 

condições duvidosas. Sobre a amostra canadense, sugere-se que esta é desfavorável a normas 

rígidas e a entraves que impossibilitem a ocorrência de eventos inesperados, e inovadores. 

Para Hofstede (2001), este é um indicativo claro de países com fácil aceitação de novas ideias 

ou produtos e formas de comércio diferentes e inovadoras. 

4.3.3 Comparativo das dimensões de Hofstede com as dimensões 2a ordem de Schwartz 

Como demonstrado no capítulo sobre a metodologia, foi realizada, vinculada à 

aplicação do instrumento de coleta de dados padrão, a entrega de um instrumento à parte, 

contendo itens pertencentes à escala de valores transculturais de Schwartz (1994). Embora 

tenha sido respondido por uma parcela menor da amostra brasileira (n=97) e canadense 

(n=73), o intuito deste instrumento adicional foi comparar, em média, os escores das duas 

amostras pesquisadas à luz das dimensões do individualismo versus coletivismo (IDV-COL) 

de Hofstede (2001), dimensão da autotranscedência versus autopromoção (AUT-AUP) de 

Schwartz (1994), dimensão da aversão à incerteza (AI) de Hofstede (2001) e a de 

conservadorismo versus abertura à mudança (CON-ABM) de Schwartz (1994). Como 

mostrado no referencial teórico, é possível traçar paralelos conceituais acerca das 

características entre as dimensões dos dois autores (IDV-COL similar a AUT-AUP; AI 

similar a CON-ABM). As tabelas 14 e 15, abaixo, representam a comparação supracitada em 

relação às médias de cada construto. Vale lembrar que, por terem sido calculadas utilizando 

construtos e medições diferentes, deve-se atentar apenas à quais amostras possuem as 

menores e maiores médias e desvios-padrão em relação à cada dimensão analisada. 

Tabela 15 - Médias e desvios padrão dos construtos COL e AI de Hofstede (1991) utilizando escala Likert de 7 
pontos (1 a 7) 

Autor Variável 
Canadá Brasil 

Teste-t Valor-p n 98 n 153 

Média Desvio Padrão Média Desvio Padrão 
Hofstede COL 3,30 0,77 4,33 0,68 -3,15 0,002 
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(2001) 
Hofstede 

(2001) AI 3,20 0,88 4,32 0,82 -13,15 0,002 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 
Tabela 16 – Médias e desvios padrão dos construtos AUT e CON de Schwartz (1992) utilizando escala Likert de 
7 pontos (1 a 7) 

Autor Variável 
Canadá Brasil 

Teste-t Valor-p n 73 n 97 

Média Desvio Padrão Média Desvio Padrão 
Schwartz 

(1994) AUT 4,63 0,82 4,90 0,72 -2,86 0,002 

Schwartz 
(1994) CON 4,05 0,54 4,73 0,58 3,55 0,000 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

Por meio do comparativo entre as médias das duas tabelas, é possível observar que os 

escores dos dois países em relação à dimensão de individualismo versus coletivismo de 

Hofstede (2001) se assemelham, em termos relativos, aos das dimensões de segunda ordem, 

autotranscedência versus autopromoção, de Schwartz (1994).  

Na tabela 15, a dimensão IDV-COL, representada por COL, demonstra escores 

maiores para a amostra brasileira (M=4,33; dp=0,68) que para a canadense (M=3,30; 

dp=0,77), insinuando que os respondentes brasileiros são os mais coletivistas. Na tabela 16, a 

dimensão AUT-AUP, representada por AUT, também demonstra escores maiores para a 

amostra de respondentes do Brasil (M=4,90; dp=0,72), sugerindo que estes são mais coerentes 

aos ideais de autotranscedência do que aos de autopromoção de Schwartz (1994).  

Acerca da dimensão de aversão à incerteza (TABELA 15), como já foi observado, a 

amostra canadense apresenta escores inferiores (M=3,20; dp=0,88) em relação à brasileira 

(M=4,32; dp=0,82), sugerindo que os respondentes canadenses possuem menor grau de 

aversão à incerteza, ou ao risco, que os brasileiros. Observando a tabela 16, tem-se que a 

amostra canadense também demonstrou menor grau de conservadorismo (M=4,05; dp=0,54) 

que a amostra brasileira (M=4,73; dp=0,58), indicando que os respondentes canadenses 

encontram-se mais abertos à mudança e à aceitação de novos conceitos do que os brasileiros. 

Com base no resultado da análise e no referencial teórico abordado neste estudo, é 

possível observar que a classificação com base nas dimensões culturais de Hofstede (2001), 

aferida às amostras canadense e brasileira, encontrou semelhanças com a classificação das 

dimensões de segunda ordem de Schwartz (1994). Os brasileiros, segundo a amostra 
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pesquisada, foram classificados como coletivistas e com alta aversão à incerteza, assim como 

detentores de traços de autotranscedência e conservadorismo. Já os canadenses, por sua vez, 

foram categorizados como individualistas e com baixa aversão à incerteza, bem como afeitos 

à autopromoção e propensos à mudanças em suas vidas. 

4.3.4 Antecedentes da confiança online 

Segundo Noteberg, Christianse e Wallage (1999) e An e Kim (2008), consumidores 

em todo o mundo desenvolvem sua confiança na Internet como um canal de vendas por meio 

da percepção de certos construtos, como a capacidade do varejista online de realizar a venda 

com sucesso, suas boas intenções para com o consumidor, de sua competência técnica 

enquanto lojista online, da segurança do sistema de vendas online, e pela presença de 

certificados ou selos de segurança atribuídos por órgãos terceiros (ISOs, Site Blindado etc). 

Vale lembrar que os cinco antecedentes da confiança no varejo online utilizados neste 

estudo tiveram como base pesquisas anteriores (GEFEN, 2000; LEE; TURBAN, 2001; 

BHATTACHERJEE, 2002; AN; KIM, 2008). São eles: 

• Habilidade do varejista online (HVO); 

• Benevolência do varejista online (BVO); 

• Competência técnica do sistemas de vendas (CTSV); 

• Segurança do sistema de vendas (SSV); 

• Garantias derivadas de terceiros (GDT). 

Apresenta-se a seguir a análise descritiva dos dados coletados sobre a percepção dos 

respondentes acerca dos antecedentes da confiança no varejo online. 

 

Tabela 17 – Análise descritiva da percepção dos antecedentes da confiança no varejo online 

Variável 
Canadá Brasil 

Teste-t Valor-p n 98 n 153 

Média Desvio Padrão Média Desvio Padrão 
HVO 4,08 0,43 4,32 1,11 17,68 0,002 
BVO 4,17 0,80 4,04 0,95 7,02 0,000 

CTSV 3,93 0,73 4,10 0,86 2,40 0,000 
SSV 3,47 0,87 4,34 0,74 -20,77 0,000 
GDT 2,05 0,51 4,16 1,03 -32,39 0,000 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Como apontado na análise descritiva das dimensões culturais, por parte das amostras 

brasileira e canadense coletadas neste estudo, pode-se observar maior teor coletivista dentre 

os respondentes brasileiros (M=4,33, dp=0,68)(t=-3,15, p≤0,002) e maiores aspectos 

individualistas dentre os canadenses (M=3,30, dp=0,77)(t=-3,15, p≤0,002). Foi possível notar 

ainda que, dentre as amostras do estudo, indicativos de alta aversão à incerteza foram 

encontrados dentre os respondentes do Brasil (M=4,32, dp=0,82)(t=-13,15, p≤0,002), em 

contraponto aos estudantes do Canadá, que se mostraram menos afeitos a evitar situações de 

incerteza ou risco (M=3,20, dp=0,88)(t=-13,15, p≤0,002). A análise realizada corroborou com 

os achados de Hofstede (2001) acerca dos dois países. 

Quanto à análise dos dados descritivos da tabela 17, relativa à percepção de brasileiros 

e canadenses sobre os antecedentes da confiança online (HVO, BVO, CTSV, SSV e GDT), é 

possível observar diferenças significativas (p≤0,05) entre as duas amostras em relação a estes 

cinco construtos. O resultado demonstra que, em relação às amostras analisadas, indivíduos 

canadenses percebem de maneira mais positiva características relativas à habilidade do 

varejista online (HVO) (M=4,08, dp=0,43)(t=17,68, p≤0,002) e benevolência do varejista 

online (BVO) (M=4,17, dp=0,80)(t=7,02, p=0,000) do que os brasileiros. Estes, por outro 

lado, possuem maior inclinação para perceber a importância de aspectos relacionados à 

competência técnica dos sistemas de vendas online (CTSV) (M=4,10, dp=0,86)(t=2,40, 

p=0,000), segurança do sistema de vendas (SSV) (M=4,34, dp=0,94)(t=-20,77, p=0,000), bem 

como à presença de garantias de segurança aferidas por órgãos terceiros (GDT) (M=4,16, 

dp=1,03)(t=-32,39, p=0,000) do que os canadenses.   

An e Kim (2008) pesquisaram a percepção de estudantes universitários coreanos 

(n=146) e norte-americanos (n=143) - em cada país respectivamente - acerca de antecedentes 

da confiança online similares aos deste estudo, buscando analisar a influência das culturas dos 

dois países no comportamento de seus habitantes. Os pesquisadores relataram diferenças 

significativas entre as duas amostras estudadas, tanto em relação a características culturais, 

quanto acerca da percepção dos pesquisados sobre os antecedentes da confiança online. Foi 

apontado que a amostra americana exibiu maior teor individualista que a coreana, que 

demonstrou traços coletivistas. Além disso, An e Kim observaram que os americanos 

apresentaram maior interesse em aspectos da confiança online referentes a competências 

técnicas de sistemas de venda, bem como à benevolência percebida dos varejistas e a 
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habilidade destes em demonstrar maior capacidade técnica em cumprir com suas promessas 

de venda. 

Resgatando os resultados das análises descritivas realizadas até este ponto, pode-se 

apontar uma possível relação entre a classificação das duas amostras – com base nas 

dimensões culturais de Hofstede (2001) – e a percepção da importância dos antecedentes da 

confiança online. A amostra brasileira, classificada como coletivista e detentora de forte 

aversão à incerteza, credita maior valor aos aspectos técnicos relativos ao sistema de vendas 

online e a fatores que garantam seu funcionamento pleno e seguro. A amostra canadense – 

considerada individualista e com baixa aversão à incerteza -, por outro lado, demonstra 

importância a aspectos voltados para os atributos individuais do varejista online.  

 

4.3.5 Confiança no varejo online 

 

A confiança, segundo o referencial teórico utilizado neste estudo, configura-se como 

um componente imprescindível no desenvolvimento de relacionamentos de compra e venda 

entre consumidores e lojistas (DONEY; CANNON; MULLEN, 1998). Quando em meio ao 

cenário das compras online, a confiança torna-se um elemento ainda mais relevante, visto que 

o meio online apresenta condições mais incertas de compra do que o meio offline, como o 

distanciamento entre comprador e lojista, a ausência do contato físico com o pessoal de 

vendas da loja e o período de tempo presente entre o ato da compra e o recebimento do 

produto, que tende a ser maior do que em compras realizadas fora do meio virtual (DONEY; 

CANNON; MULLEN, 1998). Estudos mais atuais (LEE; TURBAN, 2001; AN; KIM, 2008) 

atestam que, apesar dos avanços tecnológicos e das melhorias na qualidade dos mecanismos 

de segurança e interação na Internet, muitos consumidores, principalmente aqueles de países 

em desenvolvimento ainda não compreendem o meio online como sendo tão seguro quanto o 

offline. 

No presente estudo, em meio às amostras brasileira e canadense, o construto confiança 

online foi mensurado por meio das seguintes afirmativas: 
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Quadro 14 - Assertivas do construto confiança online 

Assertiva 

1 

Acredito que, em geral, lojas online são locais confiáveis para fazer compras. 

Baixa confiança na Internet| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Alta confiança na Internet 

Assertiva 

2 

Em geral, não acredito nas promessas feitas pelos varejistas online. 

Baixa confiança na Internet| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Alta confiança na Internet 

Assertiva 

3 

Qualquer pessoa que confia comprar em uma loja online está entrando numa enrascada. 

Baixa confiança na Internet| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Alta confiança na Internet 

Assertiva 

4 

Devido às diversas incertezas, eu não considero a Internet como um meio confiável de 

consumo. 

Baixa confiança na Internet| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Alta confiança na Internet 
Fonte: Instrumento de coleta de dados. 

 Para facilitar a mensuração e apresentação dos dados descritivos do construto 

confiança online (e-CONF) de maneira positiva, a codificação das assertivas 2, 3 e 4 foi 

invertida. A análise descritiva de médias e do desvio padrão das respostas são expostas 

abaixo: 

Tabela 18 – Análise descritiva da confiança online da amostra pesquisada 

Variável 
Canadá Brasil 

Teste-t Valor-p n 98 n 153 

Média Desvio Padrão Média Desvio Padrão 

e-CONF 4,60 0,77 3,72 0,88 -1,23 0,002 

Fonte: Dados da pesquisa (2012). 

Por meio dos dados da tabela 18, observa-se que a amostra de respondentes canadense 

apresenta maior percepção de confiança no meio online (M=4,60, dp=0,77)(t=-1,23, p=0,002) 

que a amostra de indivíduos do Brasil (M=3,72, dp=0,88)(t=-1,23, p=0,002). Pela constatação 

dos resultados anteriores acerca da percepção dos antecedentes da confiança online das duas 

amostras, supõe-se que percepções positivas da amostra canadense acerca dos antecedentes 

relativos às habilidades do varejista online (HVO) e à percepção de sua boa índole para com o 

consumidor(BVO) podem ter ocasionado um maior nível de confiança entre os respondentes 

canadenses do que entre os brasileiros.  
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Contudo, é válido realçar que os escores individuais de cada amostra demonstram que, 

no geral, a média da confiança dos respondentes no varejo online é moderada (M=4,16), 

sugerindo que uma parte considerável da amostra geral de respondentes ainda não considera a 

Internet como um meio confiável de consumo.  

Em seu estudo comparativo entre Estados Unidos e Coréia do Sul, An e Kim (2008) 

também constataram níveis medianos de confiança no varejo online entre a amostra de 

indivíduos dos dois países. Segundo os autores, apesar do alto nível de penetração e grande 

número de internautas nos dois países, sul-coreanos - identificados pelos pesquisadores como 

coletivistas - e norte-americanos, identificados como individualistas, foi constatado um nível 

de confiança online pouco superior à média, com os respondentes norte-americanos 

apresentando um nível relativamente maior que os sul-coreanos.   

Grabner-Kräuter e Mödritscher (2002) apontam que, no comércio tradicional (offline) 

a confiança pode ser construída a partir da percepção do consumidor de que um dado 

vendedor apresenta capacidade e motivação para fornecer produtos e serviços de qualidade, 

satisfazendo, dessa forma, o cliente. Contudo, o autor aponta que no meio online o 

estabelecimento da confiança depende de outros fatores, para além de somente a percepção da 

habilidade e intenção do vendedor para com seu cliente. Questões sobre a performance e 

segurança do sistema de vendas utilizado adicionam mais obstáculos entre consumidores e 

vendedores que querem se relacionar no mundo virtual.  

Utilizando uma amostra de 196 clientes de um banco nos Estados Unidos, Kim et al. 

(2008) exploraram a confiança inicial da adoção destes clientes acerca de serviços de online 

banking. Segundo os autores, foi identificada a ausência de uma relação significativa entre a 

confiança do consumidor no banco e a propensão ao uso do serviço de Internet banking, 

sugerindo que, apenas a percepção da reputação e imagem da empresa não foi suficiente para 

estabelecer uma relação de confiança no sistema online.  

Após a discussão da análise descritiva dos construtos presentes neste estudo, parte-se 

para a verificação dos pressupostos, dispostos na seção seguinte. 

4.4 Efeitos das dimensões culturais na confiança no varejo online 

 Para examinar o papel que a cultura desempenha no desenvolvimento da confiança 

online, foi um elaborado um modelo de regressão linear múltipla (MRLM). A variável 
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dependente do modelo foi a confiança online (e-CONF), por se tratar da variável de 

investigação proposta nesse estudo. A variável dependente em um MRLM deverá ser 

estimada a partir das variáveis independentes, seguindo assim, uma relação de linearidade. As 

variáveis independentes constituem-se dos cinco antecedentes da confiança online: habilidade 

do varejista online (HVO), benevolência do varejista online (BVO), competência técnica do 

sistema online de vendas (CTSV), segurança do sistema online de vendas (SSV) e garantias 

derivadas de terceiros (GDT), visto que se caracterizam por estarem sempre sob controle do 

pesquisador (HAIR JR., 2009). O método de estimação para verificar a relação supracitada 

consiste na aplicação dos método dos mínimos quadrados ordinários, ou simplesmente MQO 

(BUSSAB; MORETTIN, 2003). Este método é o mais utilizado pelos softwares comerciais 

de análise de dados (SPSS, R e Microsoft Excel, dentre outros) por gerar estimadores não-

viciados e com variância uniformemente mínima, ENVUM. 

O modelo conjunto estimado (TABELA 21), contempla dados das amostras canadense 

e brasileira – ordenados pela variável dummy nacionalidade (NAT) (NAT=1 para Canadá e 

NAT=0 para Brasil), no intuito de testar a moderação dos efeitos da cultura nacional na 

confiança online, representado aqui pelas características individualistas (IDV) e de aversão à 

incerteza (AI). Além da tabela 21, serão apresentadas a seguir, duas outras tabelas 

(TABELAS 19 e 20) que constam de modelos de regressão individuais para cada amostra 

investigada, afim de facilitar a visualização dos resultados da análise proposta. 

Considerando que as percepções dos indivíduos são dinâmicas e de difícil 

mensuração, optou-se por utilizar, para esse caso de regressão, um nível de significância mais 

elevado que o padrão, o que se mostra satisfatório, uma vez que neste caso, o valor indicado 

pelo teste F é inferior à ele, visto que, em estudos de percepção e de opinião, encontra-se 

muita volatilidade nas coletas dos dados, o que pode gerar grandes discrepâncias entre as 

respostas dos indivíduos pesquisados (BUSSAB; MORETTIN, 2003). 
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Tabela 19 – Coeficientes de regressão: modelo brasileiro 

  

Coeficientes 
t p Beta Erro Padrão 

(Constante) 2,27 1,08 - - 

COLBR 0,14 0,12 1,15 0,25 

AIBR -0,08 0,10 -0,82 0,42 

HVOBR -0,16 0,11 -1,39 0,17 

BVOBR -0,12 0,11 -1,03 0,31 

CTSVBR 0,25 0,15 1,66 0,10 

SSVBR 0,21 0,12 1,73 0,09 

GDTBR -0,05 0,10 -0,44 0,66 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

 

 

Ao se considerar a tabela 19, referente à análise de regressão da amostra brasileira, 

observou-se que os coeficientes de regressão estimados dos construtos individualismo versus 

coletivismo (representado por coletivismo COL na tabela 19) e AI, não apresentaram 

significância estatística (p=0,25 e p=0,42), indicando que não existe nenhum efeito direto 

destes traços culturais sobre a confiança online (e-CONF) para a amostra de respondentes 

brasileira. Insinua-se então que, supostamente, estes traços culturais desempenham um papel 

indireto na relação e-CONF para essa amostra.  

Os construtos de segurança do sistema online de vendas (SSV) e competência técnica 

do sistema online de vendas (CTSV), por outro lado, foram significantes, sugerindo que estes 

influenciam positivamente a variável dependente, confiança online. Segundo Hofstede (2001), 

culturas com forte aversão à incerteza costumam necessitar de indícios claros de segurança e 

qualidade diante de uma relação onde o grau de insegurança pode ser alto, como as relações 

de compra e venda no meio online. Por meio da análise descritiva (5.3.2), este estudo conferiu 

características de forte aversão à incerteza em meio a amostra brasileira, o que pode ter 

influenciado o grau de significância de SSV e CTSV para essa amostra, justificando portanto, 

o argumento de que a cultura supostamente exerce impacto indireto sobre a percepção destes 

antecedentes da confiança online. 
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Por fim, segundo a percepção dos entrevistados brasileiros, a benevolência do 

varejista online (BVO), e as garantias derivadas de terceiros (GDT) não apresentaram valores 

estatisticamente significantes. 

 

Tabela 20 – Coeficientes de regressão: modelo canadense 

 
Coeficientes 

t p 
Beta Erro Padrão 

(Constante) 2,12 1,78 - - 

COLCA 0,20 0,12 1,65 0,10 

AICA 0,09 0,11 0,80 0,42 

HVOCA 0,23 0,21 1,06 0,08 

BVOCA -0,11 0,11 -0,94 0,35 

CTSVCA -0,26 0,13 -2,00 0,05 

SSVCA 0,03 0,10 0,30 0,77 

GDTCA -0,02 0,18 -0,11 0,91 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

 

 

Na tabela 20, referente à amostra de respondentes canadenses, os coeficientes de 

regressão estimados de coletivismo (COL) (β=0,20) e competência técnica do sistema online 

de vendas (CTSV) (β=-0,26) apresentaram significância estatística (p=0,10 e p=0,05 

respectivamente), indicando que ambos exercem efeito direto sobre a confiança online para o 

público canadense pesquisado. Ademais, a habilidade do varejista online (HVO) (β=0,23; 

p=0,08) também demonstrou significância e relação positiva com a variável dependente desse 

modelo. Os demais construtos (AI, BVO, SSV e GDT), todavia, não apresentaram 

significância para essa amostra.  

Acerca da influência direta da dimensão individualismo versus coletivismo 

(representado por COL na tabela 20) na confiança online dos respondentes canadenses, tem-

se que Yamagishi e Yamagishi (1994), observaram diferenças significativas em relação à 

confiança entre povos individualistas e coletivistas. Assim como Hofstede (2001), Yamagishi 

e Yamagishi (1994) aferiram que individualistas possuem uma propensão natural a confiar 
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mais em pessoas ou instituições frente a situações de decisão. Coletivistas, por outro lado, são 

naturalmente menos propensos a decidir confiar e estabelecer novas relações. Para os autores, 

povos individualistas necessitam de menor número de validações da contraparte para aceitar 

uma proposta do que povos coletivistas. 

A observação da significância que o antecedente da competência técnica do sistema 

online de vendas (CTSV) estabeleceu com a confiança online (variável dependente do 

modelo) para amostra canadense foi inversamente proporcional. Tal anotação concordou com 

aspectos observados por Otim e Grover (2011), acerca do estado atual da qualidade dos 

sistemas de venda online de lojistas norte-americanos (Amazon.com, Bestbuy.com, 

Gamestop.com, dentre outros). Observa-se que a percepção da importância da necessidade de 

sistemáticas online de vendas eficientes, por parte de consumidores norte-americanos 

(exemplos de países com baixa aversão à incerteza), tem-se atenuado em meio ao cenário de 

desenvolvimento tecnológico apresentado pelos grandes nomes do varejo destes países, que 

estão, cada vez mais, utilizando o meio virtual como área de expansão de seus negócios. 

Apesar da afirmativa de Doney, Cannon e Mullen (1998) acerca da importância desse 

construto para países individualistas – o que não ocorreu neste estudo – os achados de Otim e 

Grover (2011) refletem uma possível mudança na percepção da relevância desse atributo 

durante processo de busca de consumidores coletivistas no meio online, visto que, atualmente, 

segundo os autores, o mercado online norte-americano demonstra grande qualidade em 

relação aos sistemas online de vendas das principais redes de varejo que nele atuam. 

Por fim, o coeficiente de regressão linear do antecedente (HVO) – relativo à percepção 

da habilidade individual do varejista online – apresentou nível positivo e elevado de 

sensibilidade para com a variável confiança online, indicando que, supostamente, este possui 

influência no grau de confiança online da amostra canadense pesquisada. 
Com o intuito de atender aos propósitos do estudo, faz-se necessário comparar os dois 

modelos de regressão com o auxílio da variável dummy nacionalidade (NAT), para, com isso, 

aceitar ou rejeitar os pressupostos do estudo. 
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  Tabela 21 – Coeficientes de regressão: modelo conjunto 

 
Coeficientes 

t Sig. 
Beta Erro Padrão 

(Constante) 1,77 0,88 - - 

COL 0,16 0,09 1,82 0,07 
AI -0,02 0,07 -0,23 0,82 

HVO -0,15 0,11 -1,40 0,16 

BVO -0,12 0,11 -1,11 0,27 

CTSV 0,24 0,14 1,70 0,09 
SSV 0,20 0,11 1,77 0,08 

GDT -0,04 0,10 -0,41 0,68 

NAT 0,74 1,87 0,40 0,69 
NAT*HVO 0,40 0,26 1,57 0,12 

NAT*BVO 0,01 0,16 0,04 0,97 

NAT*CTSV -0,47 0,20 -2,38 0,02 

NAT*SSV -0,17 0,16 -1,07 0,10 
NAT*GDT 0,02 0,22 0,11 0,91 

R 0,32 F 1,5 0,12 

Sobre a interação com a variável NAT, tem-se CAN=1 e BRA=0 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

 

 

A tabela 21 apresenta, em termos de regressão linear, as duas amostras em conjunto 

(joint model) com a variável confiança online como dependente. Nela, observa-se que BVO e 

GDT não apresentam interações significativas com a variável nacionalidade (NAT), ou seja, 

em termos da variável dependente confiança online, não há influência significativa de NAT 

em relação à benevolência do varejista online ou à presença de garantias derivadas de órgãos 

de regulamentação e normatização na Internet, para a amostra analisada neste estudo. 

Em relação às dimensões culturais, apesar de apenas a dimensão do individualismo 

versus coletivismo ter apresentado relação significativa (β=0,16; p=0,07) com a variável 

dependente da pesquisa, por meio das constatações da tabela 21 e das tabelas anteriores 

(tabelas 19 e 20), pode-se observar que as amostras canadense e brasileira apresentaram 
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diferenças significativas em relação à percepção de alguns dos antecedentes da confiança 

online (HVO, CTSV e SSV), indicando que, possivelmente, as dimensões culturais possam 

vir a influenciar a percepção dos consumidores dos dois países acerca de diferentes elementos 

que compõe essa confiança. 

Apesar da nacionalidade não ter efeito direto na confiança online, ela demonstra 

interações significantes com três antecedentes: HVO, CTSV e SSV.  

Observa-se inicialmente que a interação entre nacionalidade e habilidade do varejista 

online (NAT*HVO) foi significante (β=0,40; p≤0,12). Uma vez que o coeficiente de 

regressão da interação é positivo, o efeito da percepção da habilidade do varejista online na 

confiança online é mais forte para os canadenses (considerados pelo estudo como 

individualistas) que para os brasileiros (considerados coletivistas), confirmando assim, o 

pressuposto 1 (P1) sugerido neste estudo. O achado vai de acordo com as pesquisas de Doney, 

Cannon e Mullen (1998) que apontam que a percepção da habilidade do varejista online é 

maior em países com atributos individualistas, uma vez que nestes, seus indivíduos tendem a 

valorizar aspectos individuais e competitivos como sinônimo de excelência e qualidade. Em 

sociedades consideradas coletivistas, por outro lado, percebe-se maior ênfase no 

enaltecimento de conquistas coletivas, que demonstrem um menor sentimento de discórdia e 

um maior sentimento de harmonia entre as partes envolvidas. Segundo McNight, Choudhury 

e Kacmar (2002), membros de sociedades individualistas tendem a confiar mais naquele que 

demonstra ser o melhor, enquanto que, em culturas coletivistas há uma maior atenção aos 

parceiros e grupos aos quais o lojista mantém relações, do que somente às suas qualidades 

individuais. 

Acerca da segunda interação significativa entre a nacionalidade e o antecedente da 

competência técnica do sistema de vendas (NAT*CTSV), tem-se que o coeficiente de 

regressão negativa (β=-0,47; p≤0,02) aponta para a ênfase da importância desse antecedente 

como sendo maior por parte da amostra brasileira (considerada, na pesquisa, como 

coletivista), fato que nega o pressupostos 3 (P3), proposto neste estudo. Tal constatação é 

contraditória em relação à pesquisa desempenhada por An e Kim (2008), que, em estudo 

semelhante, observaram que a interação entre a nacionalidade e a competência técnica dos 

sistemas demonstrou maior intensidade em relação à amostra constituída por indivíduos com 

traços individualistas. Reichheld e Schefter (2000) comentam que um dos grandes entraves da 

relação entre consumidores e varejistas no meio online se dá pela falta de contado direto entre 

as duas partes. Frente a esse tipo de ocorrência, indivíduos que não apresentam predisposição 
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para confiar em situações de incerteza, podem necessitar de indicadores e motivos que 

compensem a ausência do contato humano frente a uma situação de consumo online. 

Considerando os resultados desta pesquisa, sugere-se que a amostra brasileira apresenta maior 

propensão em confiar a partir da percepção de maior nível de qualidade da sistemática de 

compra e venda de uma loja.  

Ainda sobre a análise do antecedente CTSV, no modelo de regressão linear múltipla 

desse estudo (TABELA 21), os resultados demonstram que a percepção da importância desse 

antecedente foi a maior para amostra dos dois países (β=0,24; p=0,09). Pela constatação da 

diferença entre as duas amostras quanto ao perfil cultural, apontado na seção de análise 

descritiva dos dados (4.3.1; 4.3.2), infere-se que, possivelmente, traços de individualismo – 

ou coletivismo – e de aversão à incerteza influenciam o desenvolvimento da confiança online 

por meio da percepção da competência técnica do sistema de vendas online.  

Por fim, a interação entre nacionalidade (NAT) e o antecedente da segurança do 

sistema online de vendas (SSV) se mostra significativa em relação à confiança online da 

amostra de respondentes (β=-0,17; p=0,10), confirmando o quarto pressuposto do estudo (P4). 

A interação de SSV com NAT demonstra um valor negativo de beta, indicando maior relação 

com a amostra brasileira do que com a canadense. O fato da amostra canadense não 

demonstrar importância moderada para com esse construto pode ser justificada por meio do 

estudo de Kim e Prabhakar (2004), que, atento ao trabalho de Noteberg, Christiaanse, 

Wallage (1999) aferiu que, para países desenvolvidos – como o Canadá – a percepção da 

importância de aspectos técnicos e de segurança por parte dos consumidores pode ter sido 

minimizada em detrimento dos esforços das empresas em oferecer ferramentas de compras 

online, cada vez mais seguras e confiáveis. Contudo, no Brasil, segundo Ferreira et al. (2008), 

o estado do mercado online em termos do nível de tecnologia empregado na melhoria dos 

processos de segurança por parte dos grandes lojistas virtuais (Submarino.com.br, 

Pontofrio.com.br, Americanas.com etc) ainda é pouco, comparado ao grau de reclamações 

realizadas constantemente em relação a esses sites. 

Acerca dos últimos dois antecedentes da confiança online analisados, tem-se que os 

construtos benevolência do varejista online (BVO) e garantias derivadas de terceiros (GDT), 

no modelo conjunto, não apresentaram significância na interação com a variável 

nacionalidade (NAT) (p=0,97 e p=0,91 respectivamente). Apesar de, segundo An e Kim 

(2008), a benevolência do varejista online possuir grande significância no processo de 

desenvolvimento da confiança para países considerados coletivistas, no caso da amostra 
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brasileira pesquisada, não houve traços de significância com a variável confiança online. 

Possivelmente, essa constatação se traduz na análise descritiva (4.3.3) do antecedente BVO, 

que demonstra valores próximos à média, tanto para a amostra brasileira (M=4,04), quanto 

para a amostra canadense (M=4,17). Ademais, os valores do coeficiente de regressão linear 

nos modelos individuais de cada país (tabela 19 e tabela 20) demonstraram relações sem 

significância linear. O mesmo raciocínio pode ser aferido ao construto garantias derivadas de 

terceiros (GDT), que, apesar de ser mencionado pelo referencial teórico como importante para 

países coletivistas (YOON, 2002), não foi a ele atribuído significância em relação à amostra 

brasileira utilizada neste estudo, no tocante à variável confiança online (β=-0,05). As 

observações feitas neste parágrafo rejeitam os pressupostos 2 (P2) e 5 (P5) deste estudo. 

Abaixo, apresenta-se um quadro resumo acerca do teste dos pressupostos do presente 

estudo: 

  Quadro 15 – Resumo do teste dos pressupostos do presente estudo 

P1 
A percepção da importância da variável “habilidade do varejista online” é 
maior na população canadense do que na brasileira. 

Aceito 

P2 
A percepção da importância da variável “benevolência do varejista online” 
é maior na população brasileira do que na canadense. 

Rejeitado 

P3 
A percepção da importância da variável “competência técnica do sistema 
de vendas online” é maior na população canadense do que na brasileira. 

Rejeitado 

P4 
A percepção da importância da variável “segurança do sistema online de 
vendas” é maior na população brasileira do que na canadense. 

Aceito 

P5 
A percepção da importância da variável “garantias derivadas de terceiros” 
é maior na população canadense do que na brasileira. 

Rejeitado 

  Fonte: Dados da pesquisa. 
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5 CONCLUSÃO 

 Em contraste com o processo tradicional de compras, o comércio online, por ser um 

instrumento relativamente novo, ainda carece de normatização mais específica e formas de 

controle que venham a garantir o sucesso das transações realizadas através da Internet. 

Somados a este, outros fatores concorrem para o cenário de insegurança que envolve o 

consumidor ao utilizar o meio eletrônico como canal de compras: distância física entre 

comprador e vendedor; falta de interação direta entre consumidor e equipe de vendas; 

impossibilidade do contato direto com o produto a ser adquirido. Tendo em vista esta 

realidade, a confiança configura-se como importante ativo nas relações de consumo online, 

motivando enorme interesse de empresas e profissionais que buscam obter sucesso através 

desta modalidade de negócios. 

 Pesquisadores sugerem que a atitude de confiança dos consumidores em relação ao 

meio online é fomentada pela observação de diferentes aspectos, tais como a habilidade do 

varejista online em cumprir o que foi acordado, sua postura em relação às demandas do 

comprador, o grau de segurança que o website demonstra ter, a presença de selos de órgãos 

externos que afianciem essa segurança e a competência técnica do sistema de vendas. O grau 

de relevância desses preditores da confiança online, são percebidos de forma diferenciada 

entre consumidores de diferentes países, sofrendo influência de normas sociais e valores 

culturais intrínsecos ao país a que pertencem.  

O presente estudo propõe que as dimensões culturais, em especial individualismo 

versus coletivismo e aversão à incerteza, mesmo que indiretamente, interferem no 

desenvolvimento das relações de confiança entre consumidores e varejistas online. O objetivo 

geral da pesquisa foi investigar a relação das dimensões culturais supracitadas com os 

antecedentes da confiança online, comparativamente, entre consumidores brasileiros e 

canadenses. Foram, ainda, traçados objetivos específicos para orientar sua realização. 

Por apresentarem semelhanças quanto à faixa etária, estado civil, área de interesse de 

estudo acadêmico e ocupação, além de representarem uma parcela da população com elevada 

propensão ao consumo - mesmo que inseridos em culturas distintas - estudantes universitários 

brasileiros e canadenses foram escolhidos como sujeitos deste estudo. 

Com o intuito de atender à proposta do estudo, a análise dos dados resultantes da 

aplicação do instrumento de pesquisa foi segmentada em três partes: a) caracterização da 
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amostra; b) análise descritiva dos construtos analisados; c) execução de um modelo de 

regressão linear múltipla (MRLM), onde as variáveis do estudo foram relacionadas à variável 

dependente, confiança online, em busca de testar os pressupostos levantados. 

O instrumento de coleta para a análise dos dados foi constituído de um questionário 

estruturado, anônimo e auto-aplicado (método survey), contendo quatro blocos de questões, 

relativas aos construtos da pesquisa, além de questões para a análise sócio-demográfica das 

amostras. 

Acerca da caracterização da amostra como um todo, os participantes eram jovens 

universitários, em sua maioria do sexo masculino (55% da amostra total), com média de idade 

de 22 anos, solteiros e com ocupação variando entre meio período ou estágio à nenhuma 

outra, senão a de estudante. A amostra brasileira foi composta por estudantes da Faculdade de 

Economia, Administração, Atuária e Contabilidade (FEAAC), da Universidade Federal do 

Ceará (UFC), em Fortaleza, enquanto a amostra canadense foi constituída por alunos 

canadenses (ou que residiam no Canadá há mais de 5 anos) da John Molson School of 

Business (JMSB), da Concordia University, de Montreal. Todos os alunos pesquisados 

estavam matriculados em cursos de graduação em Administração de Empresas (Business 

Administration). 

No tocante à análise descritiva dos dados e à realização do MRLM, foram utilizadas 

escalas provenientes de estudos anteriores para medir o grau de coletivismo e de aversão à 

incerteza (HOFSTEDE, 2001) da amostra de cada país, além do nível de percepção da 

importância de cada antecedente da confiança online, bem como o próprio nível de confiança 

da amostra na Internet, enquanto meio seguro de consumo. Por fim, também foi aplicado, à 

uma parcela proporcionalmente menor de respondentes dos dois países, um bloco de questões 

adicionais, contendo a escala de valores transculturais de Schwartz (1994). 

Por meio de análise descritiva, buscou-se analisar os escores das dimensões de 

individualismo versus coletivismo e aversão à incerteza, aferidas nas amostras de cada país, 

compará-las entre si e com a classificação de cada país, Brasil e Canadá, divulgada por 

Hofstede (2001). Através do mesmo método, buscou-se, também, identificar o grau de 

importância atribuído a cada antecedente da confiança online por parte dos respondentes 

brasileiros e canadenses. 

Relativo às escalas de individualismo versus coletivismo e aversão à incerteza, e 

atendendo ao primeiro objetivo específico do estudo, ficou constatado a concordância entre os 
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escores obtidos nas amostras analisadas e a classificação de Hofstede (2001) para Brasil e 

Canadá, ou seja, em sua maioria, a amostra brasileira apresentou características de 

coletivismo e alta aversão à incerteza, enquanto a amostra canadense demonstrou propensão 

ao individualismo e baixo índice de aversão à incerteza. 

No intuito de atender ao segundo objetivo específico do estudo, a realização da análise 

descritiva da percepção dos antecedentes da confiança no varejo online, apontou diferença 

significativa quanto ao grau de relevância dos diferentes construtos, entre as amostras 

pesquisadas. Para os respondentes canadenses, os antecedentes de maior importância foram a 

habilidade do varejista online (HVO) e sua benevolência para com o consumidor (BVO). Já a 

amostra brasileira demonstrou maior sensibilidade à competência técnica do sistema de 

vendas (CTSV), à segurança do sistema de vendas online (SSV) e à presença de garantias 

provenientes de órgãos reguladores terceiros (GDT). Tais resultados são parcialmente 

concordantes com a caracterização de Hofstede (2001) e De Mooij (2005) acerca do 

comportamento diante de situações de risco e incerteza de diferentes culturas. As exceções 

foram relativas aos escore de BVO e CTSV, que foram maior e menor respectivamente para a 

amostra canadense em relação à brasileira.  

 Ainda na análise descritiva dos dados, foram aferidos os escores das amostras, 

brasileira e canadense, quanto à confiança no meio online enquanto canal seguro de consumo. 

Os resultados demonstram que o público canadense pesquisado possui maior nível de 

confiança na Internet do que a amostra brasileira. Ao analisar em paralelo a classificação das 

amostras quanto às duas dimensões culturais avaliadas, individualismo versus coletivismo e 

aversão à incerteza, e o grau de confiança online, obtém-se resultado semelhante ao divulgado 

por Jarvenpaa e Tracktinsky (1999), os quais constataram haver influência entre os traços 

culturais citados e a percepção dos consumidores na confiança online.  

Vale ressaltar, quanto à análise dos escores da confiança online, que a média geral 

obtida, considerando as duas amostras em conjunto, foi de 4,16, em uma escala Likert de 1 a 

7, indicando que, de uma maneira geral, os respondentes manifestam uma sensação de 

moderada segurança da Internet como canal de consumo. 

Na intenção de atender ao objetivo principal deste estudo, foi realizado o teste dos 

pressupostos acerca da influência das dimensões culturais de Hofstede (2001) na relação com 

os antecedentes da confiança online dos consumidores brasileiros e canadenses. Foi elaborado 

um modelo de regressão linear múltipla (MRLM) contendo, como variável dependente, a 

confiança online, estimada à partir das variáveis independentes, no caso os cinco antecedentes 
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da confiança online, além das duas dimensões culturais de Hofstede (1999) escolhidas para o 

estudo e mais uma variável dummy, nacionalidade (NAT), para testar a moderação dos efeitos 

da cultura nacional das duas amostras pesquisadas. 

 Acerca do primeiro pressuposto do estudo (P1), que sugeria ser maior a percepção do 

antecedente “habilidade do varejista online” (HVO) na população canadense do que na 

brasileira, observou-se que a interação entre a variável dummy nacionalidade e HVO foi 

significante para o modelo de regressão, sugerindo que, neste caso, o atributo da 

nacionalidade teve papel significante na diferenciação de como HVO influencia na confiança 

online da amostra pesquisada. Por meio da realização de um MRLM individual nas duas 

amostras, foi possível identificar que HVO, apesar de pouco significante como antecedente no 

MRLM conjunto, apresentou significância de ordem positiva para a amostra canadense, 

confirmando, assim o pressuposto primário do estudo. 

O pressuposto dois (P2) propunha ser maior a percepção da importância do 

antecedente “benevolência do varejista online” (BVO) na população brasileira do que na 

canadense. Este foi rejeitado, haja vista que, apesar de identificada como coletivista, 

conforme previsto, BVO não apresentou significância com a variável dependente (confiança 

online) no modelo de regressão conjunto. A interação deste antecedente com a nacionalidade 

(NAT) também não apresentou níveis satisfatórios de significância. 

O pressuposto três (P3), por sua vez, também foi rejeitado no presente estudo. O 

pressuposto aferia ser maior a percepção da importância do antecedente “competência técnica 

do sistema online de vendas” (CTSV) para a amostra canadense que para a brasileira, o que, 

após a análise do MRLM se mostrou o oposto. O antecedente CTSV demonstrou significância 

positiva no MRLM individual da amostra brasileira, bem como no modelo conjunto. Além 

disso, a interação com a variável nacionalidade (NAT) foi significante e voltada para a 

amostra brasileira, indicando que este antecedente possui efeito direto na confiança online da 

amostra do Brasil, classificada por meio da análise descritiva como coletivista e com alta 

aversão à incerteza.  

O quarto pressuposto do estudo (P4) sugeriu ser maior a percepção da importância da 

variável “segurança do sistema online de vendas” (SSV) para a amostra brasileira do que para 

a amostra canadense. Segundo dados do modelo de regressão (MRLM), o pressuposto foi 

aceito, visto que a relação com a variável confiança online foi significativa no modelo 

conjunto. Ademais, foi também significativa a interação com a variável NAT, que indicou 

maior interação com a amostra brasileira que para a canadense. A aceitação de P4 sugere a 
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influência das dimensões culturais elencadas neste estudo na confiança online por meio do 

antecedente SSV, visto que, como demonstrado no referencial teórico, países com alta 

aversão à incerteza necessitam de indicadores que reduzam a percepção de risco frente a uma 

situação incerteza, como a compra de um produto ou serviço por meio da Internet. 

O quinto e último pressuposto (P5) foi rejeitado após a realização do modelo de 

regressão linear múltiplo (MRLM), visto que a percepção do antecedente “garantia derivadas 

de terceiros” (GDT), mencionado como maior para a população canadense do que para a 

amostra brasileira, não apresentou níveis satisfatórios de significância em relação à confiança 

online da amostra adotada, indicando que a presença de selos, certificados ou endossos 

provenientes de sites regulatórios externos não apresentam impacto significante em relação à 

confiança dos respondentes na Internet como plataforma de compra segura. 

Em resumo, o presente estudo demonstrou que diferenças relativas aos traços culturais 

de individualismo ou coletivismo, assim como de elevada ou baixa aversão à incerteza, 

podem afetar significativamente o valor ou a importância que consumidores atribuem à 

habilidade do varejista online de desempenhar seu papel com qualidade, bem como à presença 

de indicadores de segurança que busquem garantir uma relação segura entre comprador e 

vendedor na Internet. 

Os resultados desta pesquisa sugerem que o incremento nas relações de consumo 

online ao redor do mundo se dará, com maior intensidade, na medida em que o varejista 

online compreenda a importância que os atributos culturais de um dado consumidor, ou grupo 

de consumidores, sejam capazes de influenciar a confiança do indivíduo, ou do grupo, no 

meio virtual do qual participa o lojista.  

Os resultados recomendam que empresas focadas em públicos-alvo de países com 

traços coletivistas ou com alta aversão à incerteza – como o Brasil – devem atentar para a 

evidenciação de ferramentas e funcionalidades que garantam uma navegação e compra de 

produtos mais segura, bem como normas, regulamentos e demonstrativos que transmitam ao 

consumidor um sentimento de segurança e qualidade enquanto navega no ambiente online de 

suas lojas. Por outro lado, websites de varejo que busquem cativar a atenção de consumidores 

de culturas individualistas, e com baixa aversão à incerteza devem focar seus esforços em 

destacar seus esforços individuais perante a concorrência, agregando valor que os diferencie 

dos demais, transmitindo aos potenciais clientes ser capaz de atender às suas necessidades e 

agir com competência e eficiência. 
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Quanto às limitações do estudo, primeiramente pode ser inquerido a 

representatividade da amostra, haja visto que somente um pequeno segmento populacional 

dos pois países foi pesquisado. Segundo Hofstede (2001), apesar de grande parte dos traços 

culturais serem comuns a todos os habitantes de um país, modificações comportamentais 

podem ser identificadas nas diversas subculturas existentes em uma nação. Outra limitação 

deve-se à possível existência de outros fatores relacionados às normas e valores culturais, que 

possam vir a influenciar o desenvolvimento da confiança online de um consumidor. Como 

visto no referencial teórico, Hofstede (2001) e Zanela (1999) identificam diversos níveis de 

elementos que influenciam o desenvolvimento da cultura (nível nacional, nível de gênero, 

nível de geração, dentre outros) em uma determinada sociedade. A pesquisa também 

apresentou limitações em sua metodologia, por ter apresentado níveis de significância baixos 

em testes de validação do questionário e das amostras. Ademais, apesar da adoção de uma 

escala abrangente em termos de antecedentes formadores da confiança online, outros 

construtos relativos à percepção do consumidor sobre um varejista online (integridade do 

varejista online, design do website, lealdade do cliente, dentre outros) seriam capazes de 

influenciar uma relação de confiança nesse meio. Recomenda-se, portanto, que em estudos 

futuros seja implementada uma metodologia mais robusta – como o uso de equações 

estruturais –, capaz de elencar, com maior precisão, a relação que estes diversos fatores 

possuem com o processo de desenvolvimento da confiança online. 
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APÊNDICE(S) 
 
APÊNDICE A – Instrumento de pesquisa aplicado na amostra brasileira (em português) 
 

 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO, ATUÁRIA E CONTABILIDADE  
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO E CONTROLADORIA-ACADÊMICO 

 

PESQUISA DE MESTRADO 

Este questionário refere-se a um estudo relacionado às opiniões dos consumidores quanto a 
um elemento comum do dia-a-dia: a Internet. Trata-se da ultima parte da pesquisa e os dados 
fornecidos não serão utilizados de forma individual, pois serão segmentados apenas para analise 
estatística. Comprometemo-nos com a estrita confidencialidade das suas respostas. 

Por fim, pedimos a sua atenção nos próximos minutos para responder algumas questões e 
desde já, agradecemos por sua participação. Caso tenha maior interesse na pesquisa e/ou em seus 
resultados, envie-nos um e- mail ou entre em contato via Skype. 

 

Prof. Dr. Hugo Acosta 
Professor Orientador 

hugo@ufc.br 
 

Davi de Castro Rocha 
Mestrando em Administração e Controladoria 

davi@logovia.com.br 
Skype: davidecastrorocha 

 

INSTRUÇÕES: 

• Preencha todas as questões, sem deixar nenhuma em branco. Assim, a análise dos 
dados não ficará prejudicada.  

• Todas as perguntas devem ser respondidas de forma sincera e de acordo com a sua 
realidade, não existindo respostas certas ou erradas.  

• Para fins de esclarecimento, favor escrever abaixo seu nome, e-mail e telefone para 
contato. 

Nome: _____________________________________________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________ 

Telefone : ___________________________________________________________ 

Questionário nº______ 
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INÍCIO 

Antes de começar a responder os blocos de perguntas, atente ao seguinte questionamento: 

Você já acessou por meio da Internet algum website (página online) de alguma loja 
virtual (submarino.com.br, americanas.com.br, netshoes.com, por exemplo)? 

SIM (   ) NÃO (   ) 

Se sua resposta tiver sido “Não”, por favor, retorne o questionário ao responsável pela 
aplicação do mesmo. Se sua resposta tiver sido “Sim”, continue a responder o questionário.  

Muito obrigado pela sua participação! 

BLOCO I  

Os itens abaixo foram originados de entrevistas anteriores e representam a opinião de outros 
pesquisados acerca de diferentes situações. Assinale com um “X” no quadro a alternativa que 
melhor representa o seu nível de concordância com cada afirmação   (1 = discordo 
totalmente; 7 = concordo totalmente): 

 

 Discordo Totalmente                  Concordo Totalmente 

Q1. O bem-estar da minha família é 
sempre mais importante que o meu bem-
estar individual. 

1 2 3 4 5 6 7 

Q2. Sou capaz de abdicar de algo positivo 
para ser bem aceito em um grupo de 
interesse que desejo participar. 

1 2 3 4 5 6 7 

Q3. Mesmo que não concorde com 
algumas de suas atitudes de alguns de seus 
membros, procuro me manter leal ao grupo 
ao qual pertenço. 

1 2 3 4 5 6 7 

Q4. Acredito que o sucesso da minha 
universidade venha antes do meu próprio 
sucesso enquanto aluno. 

1 2 3 4 5 6 7 
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 Discordo Totalmente            Concordo Totalmente 

Q5. Acho importante conhecer com clareza 
todo cronograma de uma disciplina no 
começo do semestre letivo. 

1 2 3 4 5 6 7 

Q6. Instruções e manuais de conduta 
devem ser sempre seguidos à risca. 1 2 3 4 5 6 7 

Q7. Acho importante que minhas 
avaliações acadêmicas sigam sempre a 
mesma estrutura. 

1 2 3 4 5 6 7 

Q8. Entre duas opções, eu escolho aquela 
que apresenta o menor risco. 1 2 3 4 5 6 7 

 

BLOCO 2 

Os itens abaixo foram originados de entrevistas anteriores e representam a opinião de outros 
pesquisados acerca de diferentes situações. Assinale com um “X” no quadro a alternativa que 
melhor representa o seu nível de concordância com cada afirmação   (1 = discordo 
totalmente; 7 = concordo totalmente): 

 

 Discordo Totalmente            Concordo Totalmente 

Q1. Em geral, lojas online possuem todas 
as características que eu espero encontrar 
quando penso em fazer compras. 

1 2 3 4 5 6 7 

Q2. Lojas online são competentes em 
relação a venda de produtos ou serviços. 

1 2 3 4 5 6 7 

Q3. Lojas online apresentam todas as 
informações de que necessito antes de 
efetuar uma compra. 

1 2 3 4 5 6 7 

Q4. Em geral, lojas online possuem 
estrutura capaz de atender todos os seus 
consumidores. 

1 2 3 4 5 6 7 
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 Discordo Totalmente            Concordo Totalmente 

Q5. Em geral, lojas online oferecem auxílio 
ao consumidor que necessita de ajuda. 

1 2 3 4 5 6 7 

Q6. Lojistas online demonstram sempre 
boas intenções para com seus 
consumidores. 

1 2 3 4 5 6 7 

Q7. Lojistas online não oferecem canais 
suficientes para a realização de críticas. 

1 2 3 4 5 6 7 

Q8. Geralmente, lojas online colocam os 
interesses do cliente em primeiro plano, em 
detrimento dos interesses do próprio 
negócio. 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 Discordo Totalmente            Concordo Totalmente 

Q9. A sistemática de vendas de uma loja 
online me permite buscar produtos e 
realizar compras sem problema. 

1 2 3 4 5 6 7 

Q10. A sistemática de uma loja online 
torna o ato da compra mais demorado e 
menos confiável do que em uma loja 
tradicional. 

1 2 3 4 5 6 7 

Q11. A sistemática de venda de uma loja 
online apresenta todas as informações que 
necessito para realizar uma compra. 

1 2 3 4 5 6 7 

Q12. Me sinto seguro utilizando a 
sistemática de venda de lojas online. 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 Discordo Totalmente            Concordo Totalmente 

Q13. Acho importante os esforços por 
parte do lojista online em informar que a 
minha compra será realizada com 
segurança. 

1 2 3 4 5 6 7 

Q14. Acho importante a apresentação de 
uma política de reembolso e proteção ao 
consumidor clara e objetiva. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Q15. Acho importante a apresentação de 
esforços por parte do lojista online em 
assegurar a confidencialidade dos meus 
dados pessoais. 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 Discordo Totalmente            Concordo Totalmente 

Q16. Acho importante a presença de 
certificados ou selos de garantia atribuídos 
por mecanismos ou sites de 
regulamentação (Site Blindado, eBit, 
Comodo Secure, etc). 

1 2 3 4 5 6 7 

Q17. Os mecanismos, sites ou órgãos 
normativos que asseguram a qualidade e 
confiabilidade de uma loja online estão 
realizando um bom trabalho atualmente. 

1 2 3 4 5 6 7 

Q18. Me sinto mais seguro quando percebo 
em uma loja certificados e selos de 
segurança garantidos por mecanismos, 
sites ou órgãos normativos. 

1 2 3 4 5 6 7 

 

BLOCO 3  

Os itens abaixo foram originados de entrevistas anteriores e representam a opinião de outros 
pesquisados acerca de diferentes situações. Assinale com um “X” no quadro a alternativa que 
melhor representa o seu nível de concordância com cada afirmação   (1 = discordo 
totalmente; 7 = concordo totalmente): 

 Discordo Totalmente            Concordo Totalmente 

Q19. Acredito que, em geral, lojas online 
são locais confiáveis para fazer compras. 

1 2 3 4 5 6 7 

Q20. Em geral, não acredito nas 
promessas feitas pelos varejistas online. 

1 2 3 4 5 6 7 

Q21. Qualquer pessoa que confia 
inteiramente no varejo online está entrando 
numa enrascada. 

1 2 3 4 5 6 7 

Q23. Devido às diversas incertezas, eu não 
considero a Internet como um meio 
confiável de consumo. 

1 2 3 4 5 6 7 
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BLOCO 4 –  PERFIL SÓCIO-DEMOGRÁFICO 

 

P1. Sexo: (   ) Masculino (   ) Feminino 

 

P2. Faixa Etária: 

 (   ) De 16 a 20 anos   (   ) De 21 a 25 anos    (   ) De 26 a 30 anos    

(   ) De 31 a 35 anos   (   ) De 36 a 40 anos    (   ) Mais de 40 anos 

 

P3. Estado empregatício: 

(    ) Emprego   (    ) Estágio   (    ) Sem emprego 

 

P4. País de origem: 

_______________________________________________________ 

 

P5. Se você não é natural do Brasil, há quanto tempo reside no país?: 

(    ) Há 5 anos     (    ) Há menos de 5 anos     (    ) Há mais de 5 anos 

 

 

Obrigado por completar a pesquisa! 
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APÊNDICE B – Instrumento de pesquisa aplicado na amostra canadense (em inglês) 
 

 

 

MBA FIELD RESEARCH 
 

 

This survey refers to a Research related to the opinions of the consumers regarding a common 
element nowadays: The Internet. This documents stands as the last part of the study and all the data 
gathered will not be used individually, as they will be segmented only for statistical analysis. 

Lastly, we ask your attention for the next minutes in order to answer the questions below. We 
thank you in advance for your cooperation. If you want to ask us something or if you got interested in 
the research, please, don't hesitate on contacting us. 

 

Prof. Dr. Mrugank V. Thakor 
Temporary Advisor 

mthakor@jmsb.concordia.c> 

 

Davi de Castro Rocha 
Concordia MBA visiting student 

davi@logovia.com.br 
Skype: davidecastrorocha 

 

 

INSTRUCTIONS: 

• Complete all questions, without leaving any blank. Thus, the analysis of the data had 
not been impaired. 

• All questions must be answered honestly and in accordance with your personal 
experiences. There are no right or wrong answers 

• For any trouble, please write down your name, email and phone number. 

Name: _____________________________________________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________ 

Phone number : ___________________________________________________________ 

nº______ 
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START 

Before you begin to answer blocks of questions, pay attention to the following inquiry: 

Have you ever accessed an online store website (i.e. Amazon.com, Bestbuy.com, Buy.com 
etc.) using the Internet? 

YES (   ) NO (   ) 

If your answer was “NO”, please, return this survey to the person that gave it to you. If you 
answer was “YES”, continue to fill the other questions below. 

Thank you for your collaboration! 

QUESTION BLOCK 1  

The following items were derived from previous interviews and represent the opinion of other 
students just like you about different situations. Mark with an "X" in the table the option that 
represents your level of agreement with each statement:  
(1 = strongly disagree; 7 = strongly agree) 
 

 Strongly Disagree                             Strongly Agree 

Q1. The welfare of the group is always 
more important than my individual well-
being. 

1 2 3 4 5 6 7 

Q2. I can give up on something positive to 
be inserted into a group that I intend to 
join. 

1 2 3 4 5 6 7 

Q3. Even if you I don’t agree with some of 
the attitudes of some of its members, I try to 
stay loyal to the group to which I belong. 

1 2 3 4 5 6 7 

Q4. I believe the success of my university 
come before my own success as a student. 1 2 3 4 5 6 7 
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 Strongly Disagree                             Strongly Agree 

Q5. I think it’s important to fully know the 
agenda of a certain discipline at the 
beginning of the semester. 

1 2 3 4 5 6 7 

Q6. Instructions and manuals of conduct 
should always be followed. 1 2 3 4 5 6 7 

Q7. I find it important that my academic 
evaluations always follow the same 
structure. 

1 2 3 4 5 6 7 

Q8. Between two options, I choose the one 
that presents the smaller risk. 1 2 3 4 5 6 7 

 

QUESTION BLOCK 2 

The following items were derived from previous interviews and represent the opinion of other 
students just like you about different situations. Mark with an "X" in the table the option that 
represents your level of agreement with each statement:  
(1 = strongly disagree; 7 = strongly agree) 
 

 Strongly Disagree                             Strongly Agree 

Q1. In general, online stores have all the 
features that I hope to find when I think of 
shopping. 

1 2 3 4 5 6 7 

Q2. In general, online stores are competent 
over the sale of products or services. 

1 2 3 4 5 6 7 

Q3. Online stores have all the information I 
need before making a purchase. 

1 2 3 4 5 6 7 

Q4. In general, online stores have a 
structure capable of meeting all its 
customers needs. 

1 2 3 4 5 6 7 
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 Strongly Disagree                             Strongly Agree 

Q5. In general, online stores offer 
assistance to consumers who need help. 

1 2 3 4 5 6 7 

Q6. Online sellers online always show 
good intentions towards their customers. 

1 2 3 4 5 6 7 

Q7. In general, online sellers don’t offer 
enough channels for online complaints. 

1 2 3 4 5 6 7 

Q8. Usually, online stores put the interests 
of its customers before the interests of its 
own business. 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 Strongly Disagree                             Strongly Agree 

Q9. The sale system of online stores allows 
me to search for products and make 
purchases without problem. 

1 2 3 4 5 6 7 

Q10. The sale system of online stores 
makes the act of buying more time 
consuming and less reliable than in a 
traditional store. 

1 2 3 4 5 6 7 

Q11. Usually the sale system of online 
stores present all the information I need in 
order to make a purchase. 

1 2 3 4 5 6 7 

Q12. I feel safe using the sale system of 
online stores. 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 Strongly Disagree                             Strongly Agree 

Q13. I think it is important the efforts by 
the online seller to inform that my purchase 
will be done safely. 

1 2 3 4 5 6 7 

Q14. I find it important when online sellers 
provide a refund policy and consumer 
protection in a clear and objective manner. 

1 2 3 4 5 6 7 

Q15. I find it important when online sellers 
present efforts to ensure the 

1 2 3 4 5 6 7 
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confidentiality of my personal data. 

 

 Strongly Disagree                             Strongly Agree 

Q16. I find important the presence 
of seals or certificates given  by regulatory 
institutions to the online retailer (Secure 
Payment, SSL etc). 

1 2 3 4 5 6 7 

Q17. The mechanisms, sites or regulatory 
agencies that ensure the quality and 
reliability of an online store are 
currently doing a good job. 

1 2 3 4 5 6 7 

Q18. . I feel safer when I see a store 
awarded with security 
seals and certificates granted by 
mechanisms, sites or regulatory agencies 
(Secure Payment, SSL etc). 

1 2 3 4 5 6 7 

 

QUESTION BLOCK 3 

The following items were derived from previous interviews and represent the opinion of other 
students just like you about different situations. Mark with an "X" in the table the option that 
represents your level of agreement with each statement:  
(1 = strongly disagree; 7 = strongly agree) 
 

 Strongly Disagree                             Strongly Agree 

Q19. I believe that, in general, online 
stores are reliable places to shop. 

1 2 3 4 5 6 7 

Q20. In general, I cannot rely on Internet 
vendors to keep the promises that they 
make. 

1 2 3 4 5 6 7 

Q21. Anyone who relies entirely on online 
retailing is likely to get in trouble. 

1 2 3 4 5 6 7 

Q23. Due to various uncertainties, I do not 
consider the Internet as a reliable channel 
of purchasing. 

1 2 3 4 5 6 7 
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QUESTION BLOCK 4 – Social demographic profile  

 

P1. Sex: (   ) Masc.  (   ) Fem. 

P2. Age: 

 (   ) 16 to 20 Y/O   (   ) 21 to 25 Y/O (   ) 26 to 30 Y/O   

(   ) 31 to 35 Y/O   (   ) 36 to 40 Y/O   (   ) 40+ Y/O 

P3. Current occupation: 

(   ) Unemployed  (    ) Part-time/internship  (   ) Not working 

P4. Country of origin: 

_______________________________________________________ 

P5. If you’re not from Canada, for how long do you live here?: 

(    ) 5 years     (    ) Less than 5 years     (    ) More than 5 years 

 

 

 

Thank you for completing the survey! 

 


