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RESUMO 

 

O estudo sobre o comportamento do consumidor online é de suma importância para se 
entender o que os consumidores desejam. Com o surgimento da internet e do comércio 
eletrônico, está ocorrendo o aumento gradual das compras online. Novos aparelhos 
eletrônicos (celulares, leitores de livros digitais, televisões inteligentes, video games, 
entre outros) que conseguem se conectar com a internet estão no mercado e com isso os 
clientes possuem um leque maior de possibilidades para efetuar suas compras. Sendo 
assim, novos produtos surgiram, os chamados produtos virtuais ou digitais, que são 
todos aqueles que podem ser vendidos e entregues eletronicamente, são os bens que já estão 
em formato digital ou que podem ser digitalizados. Para utilizar-se dessa tecnologia existem 
consumidores que possuem maior facilidade para interagir com a internet, essas pessoas são 
nascidas no começo dos anos de 1979 até final de 2000 e são conhecidos como geração “y” ou 
nativos digitais. Buscando-se conhecer o comportamento de compra de produtos virtuais 
desse consumidor da geração “y” que reside em Fortaleza, foi realizada uma pesquisa onde 
revelou-se que essa parte da população de Fortaleza utiliza-se da internet para compras online 
e que o produto virtual já é conhecido e consumido pela geração “y” de Fortaleza. 

 
Palavras-chave: Internet; E-commerce; Nativos digitais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The study of online consumer behavior is critical to understand what consumers want. 
With the rise of the internet and e-commerce, is experiencing the gradual increase of 
online shopping. New electronic devices (cell phones, digital book readers, smart TVs, 
video games, etc.) that can connect to the internet are on the market and with that 
customers have a wider range of options to make their purchases. Thus, new products 
emerged, the so-called virtual or digital products, which are those that can be sold and 
delivered electronically, are the goods that are already in digital or that can be scanned 
format. For use of such technology are consumers who have greater ability to interact 
with the internet, these people are born in the early 1979 until late 2000 and are known 
as generation "y" or digital natives. Seeking to know the buying behavior of virtual 
goods that consumer generation "y" that resides in Fortaleza, a survey was conducted 
which revealed that this part of the population of Fortaleza is used the internet for online 
shopping and the product virtual is already known and consumed by generation "y" of 
Fortaleza. 
 
Palavras-chave: Internet; E-commerce; Digital natives. 
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MP3 - Abreviação de MPEG Layer 3, um formato de compressão de áudio digital que 

minimiza a perda de qualidade em músicas ou outros arquivos de áudio reproduzidos no 

computador ou em dispositivo próprio. 

C2C (Consumer to Consumer) - Transação online realizada entre pessoas físicas. 
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1 INTRODUÇÃO 

   

Segundo Underhill (1999) a maior ignorância dos homens de negócio 

centra-se no desconhecimento de quem são seus clientes. Sendo assim é fundamental 

para que as organizações tenham êxito em seu mercado conhecer o que querem os 

consumidores e como eles tomam suas decisões sobre a compra e a utilização de 

produtos (SHETH; MITTAL; NEWMAN, 2001). Para Kotler e Keller (2006), é preciso 

monitorar permanentemente o comportamento de compra do consumidor. 

O estímulo para o consumo de mercadorias vem crescendo com o tempo, a 

cada ano novos produtos são lançados no mercado gerando nos consumidores uma 

necessidade constante de busca pela inovação e pela vontade de aprender sobre o 

desconhecido, sem esquecer a aquisição de produtos de valores simbólicos e aqueles 

produtos de extrema necessidade. 

Para Kotler e Keller (2006) “o campo do comportamento do consumidor 

estuda como pessoas, grupos e organizações selecionam, compram, usam e descartam 

artigos, serviços, ideias ou experiências para satisfazer suas necessidades e desejos”. 

Visto isto, é importante que os gestores adquiram conhecimento necessário sobre os 

fatores que influenciam o comportamento de compra do consumidor, proporcionado aos 

mesmos produtos e serviços que estimulem a necessidade de compra de novos bens de 

consumo. 

Com o advento da internet, o consumidor passou a ter uma opção a mais na 

hora de escolher um produto, esse é um mundo em que o consumidor ainda está 

aprendendo a utilizar e que guarda uma capacidade de crescimento imaginável. O 

mercado tradicional ainda possui uma fatia do mercado muito grande, porém com o 

advento do mercado online, alguns produtos físicos perderam espaço para os produtos 

virtuais que são aqueles que podem ser comprados e entregues pela internet, eles já 

estão no formato digital ou podem ser digitalizados. Os produtos digitais podem ser 

filmes, músicas, livros digitais, jogos, software, serviços online entre outros. 

Lemos e Lévy (2010) dizem que “o ciberespaço é provavelmente o sistema 

de comunicação que se expandiu com mais rapidez em escala planetária em toda a 

história da humanidade”. Ainda sobre o assunto, os autores afirmam que em 1990 o uso 

da internet era inferior a 1% em todos os países, já os dados de 2007 apresentam que 

20% da população mundial estava conectada. Segundo uma pesquisa da Forrester 
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Research Inc4, publicada em 2009 nos Estados Unidos, no ano de 2013 serão 2,2 

bilhões de pessoas conectadas à rede. 

Existe uma parte da população mundial, que nasceu em um período de 

grande evolução tecnológica, essas pessoas nasceram entre o período de 1979 e 2000 e 

são conhecidos como geração “y” ou nativos digitais. São pessoas acostumadas com a 

tecnologia e possuem facilidade em se adaptar as mudanças tecnológicas.  

Pessoas viveram a década de 1980 e escutavam música em discos ou fitas 

cassete, desfilavam com seus walkman e esperavam o último lançamento dos filmes nas 

locadoras. Essas mesmas pessoas se divertiam com jogos de tabuleiro e o video game da 

época era o Atari, onde precisava adquirir várias fitas para poder apreciar tipos 

diferentes de jogos. Essas pessoas nunca imaginaram que em um único aparelho, poder-

se-ia ter todos esses produtos como exemplo o celular, que baixando aplicativos pode-se 

ter jogos, músicas, filmes e tudo isso apenas conectando-se à internet. 

Com o surgimento do mercado online, outros mercados tiveram grande 

prejuízo econômico, como o mercado de cds onde era encontrado facilmente em 

shoppings e pelas cidades. Hoje com a difusão da internet ficou muito fácil o 

consumidor montar sua playlist favorita, ele pode comprar a música que quiser ou até 

mesmo baixar gratuitamente por sites de compartilhamento, acabando assim com a 

necessidade do intermediário entre os músicos e o consumidor. 

Outra mercado teve grande prejuízo econômico, foram as locadoras de 

filmes, algumas lojas ainda conseguiram sobreviver, porém os produtos virtuais 

conseguem chegar muito mais rápido aos consumidores que o produto físico, que 

precisa de toda uma logística para que o consumidor possa desfrutar do filme. Um 

exemplo da rapidez da internet são os sites de compartilhamento onde consegue-se de 

graça uma variedade de produtos como filmes, séries, músicas, livros, entre outros 

produtos que são compartilhados com uma velocidade tremenda. 

A evolução da internet veio acompanhada com o desenvolvimento de novas 

tecnologias, que utilizam a internet para proporcionar ao consumidor uma maior 

variedade de produtos e serviços. São celulares, tablets, video games, computadores, 

entre outros meios tecnológicos que possibilitam ao consumidor procurar novos 

produtos que irão lhe proporcionar satisfação. 

Um exemplo de empresa em que o consumidor pode utilizar vários meios 

para consumir os seus produtos é a Netflix, onde o mesmo encontrará séries e filmes 

pagando uma taxa mensal podendo assistí-los em vários tipos de aparelho como TVs, 
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computadores, tablets, celulares e video games. Essa é a liberdade que a nova tecnologia 

oferece para os consumidores, ele escolhe o tipo de produto, onde assistirá, em que 

aparelho e com que frequência assistirá. 

Portanto podemos ver que o mercado de produtos virtuaais ainda encontra-

se em expansão, porém possui uma fome muito grande de crescimento, onde o objetivo 

é descentralizar e oferecer uma gama de produtos que possa atrair maior quantidade de 

consumidores com desejos diferentes, onde não ficariam restritos a um único produto de 

massa e sim atingindo vários nichos de mercado. 

Como na estratégia de nichos de mercado que segundo Hooley, Saunders e 

Piercy (2001) estratégias de nicho de mercado, ou a concentração em um setor limitado 

do mercado total, fazem muito sentido para empresas de pequeno e médio porte que 

operam em mercados dominados por grandes empresas.” Mais que isso, esses autores 

afirmam que as estratégias de nicho “são bastante adequadas para situações nas quais 

existam, dentro do mercado total, bolsões definidos e rentáveis, mas mal-entendidos e 

onde a empresa dispõe de uma vantagem diferencial real para atender a esse bolsão, ou 

pode criar essa vantagem”. 

Para Weinstein (1995) nicho de mercado pode ser definido como 

posicionamento em pequenos segmentos de mercado homogêneos que têm sido 

ignorados ou negligenciados pelos outros. O posicionamento é baseado no conceito de 

marketing integrado e competências diferenciadoras possuídas pela empresa. Essa 

definição endereça para os cinco elementos essenciais de nicho de marketing: 

• posicionamento; 

• lucratividade; 

• competências diferenciadoras; 

• pequenos segmentos de mercado; 

• adesão ao conceito de marketing." 

Diante de todo esse cenário, o problema da pesquisa gerou essa pergunta: 

Como se caracteriza o comportamento de compra do consumidor de produtos virtuais 

da geração “y” na cidade de Fortaleza? 

O trabalho está estruturado em cinco seções. A primeira seção é esta 

introdução que traz a justificativa da pesquisa, os objetivos e a descrição da estrutura de 

trabalho. 
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A segunda seção aborda o comportamento do consumidor, o conceito na 

ótica de vários autores e pesquisadores. Tendo também como objetivo compreender os 

fatores que influenciam na hora de comprar um produto e como funciona esse processo 

de compra pelo cliente. 

A terceira seção apresenta a segmentação de mercado que tem como 

objetivo estratégico entender os interesses ou necessidades dos clientes, abrindo-se 

espaço para entender-se a teoria da cauda longa, a geração “y” e por fim a chegada dos 

produtos virtuais. Nessa seção será visto as definições e conceitos desses tópicos. 

A quarta seção mostra os aspectos metodológicos que nortearam a 

fabricação do presente trabalho, isto é, traz a classificação da pesquisa quanto aos 

objetivos, a forma como foi conduzida, a natureza ou resultados, ao processo da 

pesquisa no geral. 

Já a quinta seção é voltada para um estudo de caso que tem como objetivo 

integrar a teoria com a prática, onde as percepções de campo nos ajudarão a ter clareza 

do assunto estudado in loco. 

Finalizando na sexta seção são apresentadas as conclusões finais sobre a 

pesquisa exploratória realizada. 

 

1.2 Justificativa 

 

Segundo Cunha et. al. (2012) existe um alto número de pessoas que passam 

a maior parte do tempo conectadas na rede, exemplificando que em junho de 2012, 

cerca de 41,4 milhões de pessoas, com dois anos de idade ou mais, navegaram por um 

tempo médio de 32 horas e um minuto por mês. Ou seja, um número 260% maior se 

comparado ao mesmo estudo realizado em junho de 2005, quando os usuários da rede 

mundial de computadores representavam apenas 11,5 milhões de pessoas que durante o 

mês permaneciam conectadas por 16 horas e 54 minutos. 

Portanto vê-se que o mercado de produtos virtuais possui uma vitrine 

enorme e global, onde os consumidores podem a qualquer momento comprar algum 

produto, pois não existem lojas físicas e nem tempo de espera para a chegada do 

produto, você apenas compra e consome, ou simplesmente baixa e usufrui. Um exemplo 

de sucesso de produtos desmaterializados são os aplicativos para celulares, como Angry 
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Birds, Whats App, Instagram, Candy Crush entre outros aplicativos que fizeram sucesso 

mundo a fora, alguns pagos e outros gratuitos. 

Assim percebe-se como a internet é um mercado democrático podendo 

atender a vários perfis do consumidor e merecendo um estudo mais aprofundado sobre o 

comportamento dos seus consumidores, principalmente em relação aos produtos virtuais 

que por serem muito atuais, ainda não possuem quantidade significativa de pesquisas e 

estudos. 

Diante desse cenário, é importante conhecer o comportamento do 

consumidor de produtos virtuais da geração “y” de Fortaleza, para que possa-se 

entender suas vontades e desejos como consumidores, quais produtos querem comprar, 

onde realizar a compra e se o produto satisfaz suas necessidades.  

 

1.3 Objetivos Gerais e Específicos 

 

O problema da pesquisa gerou essa pergunta: Como se caracteriza o 

comportamento de compra do consumidor de produtos virtuais da geração “y” na cidade 

de Fortaleza? 

O objetivo geral desse trabalho é aprofundar o conhecimento do 

comportamento de compra do consumidor de produtos virtuais da geração “y” da cidade 

de Fortaleza. 

Para alcançarmos o objetivo geral, os seguintes objetivos específicos 

também deverão ser alcançados: 

1. Descrever o perfil do consumidor online. 

2. Caracterizar o comportamento de consumo da geração “y”. 

3. Entender o comportamento de compra do consumidor de produtos 

virtuais da geração “y”: tipos, locais de compra de produtos virtuais, 

como se compra e a satisfação em relação ao produto. 
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2 Comportamento do consumidor 

 
Segundo Solomon (2008) o comportamento do consumidor é o estudo dos 

processos envolvidos quando indivíduos ou grupos selecionam, compram, usam ou 

descartam produtos, serviços, idéias ou experiências para satisfazer necessidades e 

desejos.  Para Churchill e Peter (2000) o comportamento do consumidor busca entender 

o motivo que leva os consumidores a comprarem certos produtos e não outros e para 

isso os profissionais de marketing estudam os pensamentos, sentimentos e ações dos 

consumidores e as influências sobre eles que determinam mudanças. 

Schiffman e Kanuk (2009) definem o comportamento do consumidor como 

o “comportamento que os consumidores apresentam na procura, na compra, na 

utilização, na avaliação e na destinação dos produtos e serviços que eles esperam que 

atendam a suas necessidades”. Mais do que entender o que leva os consumidores a 

situações de compra e consumo, é preciso entender também o que os leva a estas 

atitudes e à preferência por esta ou aquela marca. 

O comportamento do consumidor é um conjunto de referencias que servem 

de suporte para o conhecimento das culturas, valores, crenças e desejos. Para entender 

realmente como os consumidores tomam suas decisões de compra, as empresas devem 

identificar quem participa do processo de decisão e as pessoas que podem ser 

influenciadores ou usuárias (KOTLER, 1998).  

Para Sheth (2001), estudar o comportamento do consumidor é entender as 

pessoas em seu papel de clientes, saber que produtos elas compram, como elas os 

compram, como os pagam e qual sua experiência com eles. Essas perguntas determinam 

se o tipo de consumidor representado por uma pessoa estaria nas perspectivas do 

produto ou serviço oferecido pela empresa, que tipo de mudanças no projeto dos 

determinados produtos ou serviços poderiam atrair essa pessoa ou o tipo de clientes que 

ela representa, como esse produto ou serviço lhe poderia ser oferecido e que valor o 

produto teria para ela. Conhecer os clientes ajuda as empresas a planejar seus programas 

de marketing e, na verdade, ajuda-as a decidir se devem ou não estar promovendo o 

produto em primeiro lugar. 

Solomon (2008) destaca o fato de que o comportamento do consumidor é 

um processo e não se restringe ao momento da troca entendida como o momento em 
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que empresas ou pessoas dão e recebem algo de valor em troca da satisfação das suas 

necessidades. Ao contrário, envolve as questões que influenciam o consumidor seja 

antes, durante ou depois da compra. A Figura 1 apresenta as questões que, segundo o 

autor, devem ser abordadas durante o processo de consumo, considerando as 

perspectivas do consumidor e dos profissionais de marketing em relação aos estágios de 

pré-compra, compra e pós-compra.  

 

Figura 1 - Questões associadas ao processo de consumo 

 
Fonte: Solomon (2008) 

 

Vivemos em um novo contexto mundial onde o consumidor dita as regras, 

como é ele quem dá as cartas no mercado, é fundamental conhecê-lo mais e melhor. O 

acesso à informação foi determinante na transformação desse comportamento. Em 

tempos de Internet, além de receber uma quantidade colossal de informações vindas das 

mais diferentes fontes e dos quatro cantos do mundo, a velocidade com que esses dados 

chegam às pessoas é cada vez maior (MAINARDES, 2006). 

Foxall (1998) analisa o comportamento do consumo, com base nos eventos 

antecedentes e consequentes à situação do consumidor, a qual exerce influência direta 

sobre a modelagem e manutenção do comportamento em ambientes específicos. A 
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situação do consumidor é definida como a interseção entre o cenário do comportamento 

do consumidor e a sua história de aprendizagem.  

A interação entre os eventos presentes no local de consumo e a história de 

aprendizagem do indivíduo, gera estímulos discriminativos que sinalizam as 

conseqüências para os comportamentos de consumo. Esses estímulos discriminativos 

definem a amplitude do cenário do comportamento do consumidor, na medida em que 

facilitam ou inibem respostas de consumo tais como olhar, procurar, escolher e comprar 

(respostas de aproximação) ou retardar a compra e deixar o cenário sem comprar 

(respostas de esquiva). As situações do consumidor fazendo compras em uma sociedade 

industrializada e capitalista, por exemplo, representa um cenário extremamente aberto, o 

que aumenta a quantidade e a diversidade de variáveis que podem influenciar o 

comportamento, dificultando sua predição (OLIVEIRA-CASTRO & FOXALL, 2005). 

Conforme Solomon (2008) os consumidores assumem muitas formas, desde 

uma criança de 8 anos pedindo figuras do Yu - Gi - Oh! para a mãe, até um executivo 

em uma grande corporação decidindo sobre um sistema de computador de vários 

milhões de dólares. Os itens consumidos podem incluir ervilhas em lata, uma 

massagem, democracia, música hip-hop ou uma celebridade, como o cantor Usher. As 

necessidades e os desejos a serem satisfeitos vão de fome e sede até amor, status ou 

ainda realização espiritual. 

 

2.1 Fatores que influenciam o comportamento de compra  

 

Na Figura 2, demonstra-se o modelo estímulo-resposta do comportamento 

do consumidor de Kotler e Armstrong (1995), no qual o marketing e os outros 

estímulos, combinados, produzem algumas respostas. 

 

Figura 2 - Modelo de Comportamento de Compra 

 
Fonte: Kotler e Armstrong (1995) 
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2.1.1 Fatores culturais 

 

Segundo Kotler e Armstrong (1995), “as decisões de aquisição de um 

consumidor são profundamente influenciadas por características culturais, sociais, 

pessoais e psicológicas”. Os fatores culturais são influências ambientais segundo 

Blackwell, Miniard e Engel (2005) e são os que mais exercem influências no 

comportamento do consumidor, já que o comportamento humano é aprendido durante a 

sua vivência na sociedade, na qual “(…) a criança adota seus valores, percepções, 

preferências e comportamentos básicos de sua família e outras instituições importantes” 

(KOTLER; ARMSTRONG, 1995). As subculturas (ou grupos que compartilham o 

mesmo sistema de valores baseados em situações de vida) e classes sociais também são 

importantes nos fatores de decisão, já que seus membros podem apresentar 

comportamentos semelhantes de compra (KOTLER; ARMSTRONG, 1995). 

Kotler (1998) diz que “cada cultura consiste em subculturas menores, as 

quais fornecem identificação mais específica e socialização para os seus membros”. As 

subculturas incluem as nacionalidades, religiões, grupos raciais e regiões geográficas. 

Nesse sentido, tendo-se por base a antropologia e a sociologia, torna-se importante 

conceituar algumas expressões que dizem respeito à subcultura como, por exemplo, a 

identidade nacional que para Damatta (1981), identidade nacional traduz as 

singularidades que distinguem uma nação da outra, que estão presentes nas tradições e 

culturas, origens e raças; 

 

2.1.2 Fatores sociais 

 

Segundo Kotler e Armstrong (2003), o indivíduo sofre a influência de 

fatores sociais, por intermédio de diversos grupos de referência, que podem ser grupos 

de associação dos quais o indivíduo é parte integrante e dele sofre influência direta ou 

grupos de referência, que atuam como elementos de comparação direta (face a face) ou 

indireta, já que o indivíduo pode sofrer influências de grupos de referência aos quais 

não pertence. Para os autores, a família é considerada a mais importante organização de 

compra da sociedade e, dessa forma, também é capaz de exercer forte influência. Dentre 

os fatores sociais, o último elemento apresentado pelos autores refere-se aos papéis e 

status sendo que as atividades desempenhadas por uma pessoa de acordo com as demais 
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ao seu redor correspondem a um papel, e o status espelha o respeito e o reconhecimento 

dados ao indivíduo quando do seu desempenho em um determinado papel.  

Normalmente os produtos são escolhidos por refletir o papel desempenhado 

pelo indivíduo ou aquele a que ele almeja na sociedade e, também, pela possibilidade de 

demonstrarem o status do consumidor (KOTLER; ARMSTRONG, 2003).  

Além disso, é fato que as pessoas são também influenciadas por grupos de 

que não são membros (SCHIFFMAN; KANUK, 2000). Assim, os autores afirmam que 

grupos aos quais uma pessoa gostaria de pertencer são chamados de “grupos de 

aspiração”. Da mesma forma, existem aqueles grupos repudiados, que, segundo os 

mesmos autores, são denominados “grupos de negação”.  

Ainda sobre os grupos de referência, é importante ressaltar de que forma 

pode se dar a sua influência sobre os consumidores. Churchill e Peter (2000) esclarecem 

que na maioria dos casos os grupos de referência não dizem diretamente aos 

consumidores o que fazer, mas são os consumidores que se deixam influenciar pela 

opinião do grupo ou por se preocuparem com os sentimentos dos membros do grupo. 

Os grupos ou comunidades virtuais, e também as redes sociais digitais, 

também são considerados importantes influenciadores nas decisões de compra e 

consumo. “Essas comunidades oferecem aos seus membros acesso a extensos volumes 

de informações, amizade e interação social, cobrindo um espectro extremamente amplo 

de tópicos e questões (…)” (SCHIFFMAN; KANUK, 2009).  Entre os autores é 

destacado que, nas redes sociais e em comunidades virtuais, pode-se ajudar a vender 

mais rapidamente um produto ou fazer um mau produto fracassar mais rapidamente. 

 

2.1.3 Fatores pessoais 

 

Dizem respeito às características particulares das pessoas, ou seja, 

momentos e vivências pelas quais um indivíduo está passando, os quais acabam por 

interferir nos seus hábitos e nas suas decisões de consumo. Kotler (1998) apresenta 

cinco elementos que constituem os fatores pessoais: idade e estágio do ciclo de vida, 

ocupação, condições econômicas, estilo de vida e personalidade. 

a) Idade e estágio do ciclo de vida 

Salienta Kotler (1998) “que as necessidades e os desejos das pessoas 

modificam se ao longo de suas vidas”. Nesse sentido, Churchill e Peter (2000) 

comentam a existência dos ciclos de vida familiar, isto é, “conjunto de estágios pelos 
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quais as famílias passam e que influenciam suas necessidades e a capacidade de 

satisfazê-las”.  

b)  Ocupação 

Diz respeito à profissão que o consumidor exerce. “Um presidente de 

empresa comprará ternos caros, passagens aéreas, títulos de clube, um grande veleiro”, 

exemplifica Kotler (1998), ou seja, o trabalho dos consumidores influencia seus padrões 

de consumo. 

c) Condições econômicas 

Renda disponível, poupança e patrimônio, condições de crédito, atitudes em 

relação às despesas versus poupança. Eis, de forma resumida, os elementos que 

determinam as condições econômicas, as quais, tendo-se por base Kotler (1998), afetam 

diretamente a escolha de produtos. 

d)  Estilo de vida 

É o padrão de vida expresso em termos de atividades, interesses e opiniões. 

Segundo Kotler (1998), é possível que empresas se posicionem no mercado através de 

associações entre seus produtos e o estilo de vida dos consumidores reais e potenciais 

dos mesmos. 

e) Personalidade 

Cada ser humano possui uma personalidade distinta, que influenciará seu 

comportamento de compra. Richers (1984) afirma que “a personalidade de um 

indivíduo é composta de uma multiplicidade de componentes que incluem valores, 

atitudes, crenças, motivos, intenções, preferências, opiniões, interesses, preconceitos e 

normas culturais”. De acordo com Kotler (1998), a personalidade é uma variável 

importante para análise do comportamento do consumidor. Contudo, é necessário 

classificar tipos de personalidade e estabelecer correlações fortes entre certos tipos de 

personalidade e escolhas de produto ou marca. 

 

2.1.4 Fatores psicológicos 

 

Schiffman e Kanuk (2009) afirmam que a chave para a sobrevivência, a 

lucratividade e o crescimento de uma empresa e um mercado altamente competitivo “é 

sua capacidade de identificar e satisfazer as necessidades não satisfeitas dos 

consumidores de maneira melhor e mais rapidamente que a concorrência”. Kotler e 
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Armstrong (1995) dizem que o motivo (ou impulso) é uma necessidade que se torna 

suficientemente premente, a ponto de levar uma pessoa a busca de sua satisfação. 

Mowen e Minor (2003) afirmam que três mecanismos podem explicar os 

comportamentos diretamente: o condicionamento clássico, ou seja, um comportamento 

é uma resposta emocional condicionada a um tipo de estímulo; a simples exposição 

repetida a um determinado estímulo, fazendo com que a atenção da pessoa sobre um 

produto aumente e ela passe a percebê-lo de forma diferente; o estado de espírito do 

consumidor, que é a influência do estado em que o consumidor se encontra quando é 

exposto pela primeira vez a um objeto.  

Uma das teorias mais importantes sobre a motivação foi construída por 

Abraham Maslow (KOTLER, 1995), que procurou explicar as razões pelas quais as 

pessoas são impelidas por certas necessidades em um dado momento (KOTLER, 1995).  

Para Maslow, as necessidades humanas estão ordenadas em uma hierarquia, 

da mais premente a menos urgente: na base da Pirâmide das Necessidades de Maslow, 

estão as necessidades fisiológicas, seguidas das necessidades de segurança, 

necessidades sociais, necessidades de estima e, no topo, as necessidades de auto 

realização. Quando o sujeito tem suas necessidades essenciais satisfeitas, elas passam a 

atuar como motivadoras para que o indivíduo tente satisfazer a próxima necessidade da 

hierarquia (KOTLER, 1995). 

Pode-se ver na Figura 3 a Pirâmide das Necessidades de Maslow para 

demostrar a hierarquia das necessidades humanas. 

 

Figura 3 - Hierarquia das Necessidades 

 
Fonte: Adaptado de Chiavenato (1994) 
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2.2 Processo de compra do consumidor 

 

Para Kotler e Keller (2006) os consumidores seguem uma sequência para 

chegar até a compra de um produto, denominada por eles como o modelo em cinco 

estágios para o processo de decisão de compra. No entanto, há situações em que os 

consumidores “pulam” alguma etapa ou as invertem, dependendo do item a ser 

comprado.  

O processo de consumo acontece por meio das seguintes etapas: 

reconhecimento de necessidade; busca da informação; avaliação das alternativas; 

compra; experiência pós-compra; uso; e descarte como pode-se ver na Figura 4 baseada 

em Engel, Blackwell e Miniard (2000). 

 

Figura 4 - Modelo de processo de consumo 

 

Fonte: Engel, Blackwell e Miniard (2000) 

 

2.2.1 Reconhecimento de necessidade 

 

O reconhecimento da necessidade é apresentado como o estágio inicial de 

um processo de decisão de compra, e este processo ocorre quando o indivíduo  percebe 
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a diferença entre o estado desejado e a situação atual, suficiente para fazer surgir e 

ativar o processo decisório de compra (BLACKWELL, MINIARD e ENGEL, 2005). 

Segundo Churchill e Peter (2000), no momento que os consumidores 

percebem que têm uma necessidade, o impulso para atendê-la é denominado motivação. 

O reconhecimento de uma necessidade é o primeiro passo para o consumidor comprar 

produtos e serviços. É necessário conhecer o máximo possível o que motiva os 

consumidores, para que assim se criem estratégias direcionadas para atender essas 

motivações. 

Solomon (2002) diz que o reconhecimento da necessidade ou problema 

pode ocorrer de modo natural, mas este reconhecimento pode ser acionado por esforços 

de marketing. O autor ainda enfatiza que o processo de reconhecimento da necessidade 

de um produto ou serviço acontece quando há uma diferença significativa entre uma 

situação atual e alguma situação desejada ou ideal. 

Segundo Solomon (2002), o consumidor adquire bens, ou seja, realiza uma 

compra em resposta a um problema percebido. Ele percebe que precisa resolver a sua 

necessidade, seja simples ou complexa. Se esse problema for intenso, poderá se sentir 

motivado a entrar no segundo estágio, o da busca de informação (MOWEN; MINOR, 

2003). 

 

2.2.2 Busca da informação 

 

Depois de os consumidores terem identificado uma necessidade, eles podem 

procurar informações sobre como satisfazê-la. (Churchill e Peter, 2000). 

O consumidor ativo sempre está inclinado a buscar mais informações antes 

de se decidir pela compra de determinado produto. De acordo com Kotler (1998), pode-

se distinguir dois estágios: o primeiro é o de busca moderada, também denominado 

atenção elevada, quando se está mais receptivo às informações veiculadas através de 

anúncios. O segundo é quando o consumidor parte para uma busca ativa de 

informações.  

Blackwell, Miniard e Engel (2005) destacam que este processo pode ocorrer 

em dois estágios: o de busca de informação interna ou o de busca de informação 

externa. No primeiro, o indivíduo realiza uma procura dentro de sua memória por 

informações relevantes para diferentes alternativas. Como vivemos numa cultura de 

consumo, cada um dos consumidores possuem certo grau de experiência do produto. Já 
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a busca externa ocorre quando o consumidor percebe que ele não tem informações 

suficientes e relevantes para a tomada de decisão e recorre assim, a fontes externas 

como opiniões de pessoas conhecidas e fornecedores (vendedores, propaganda, 

informativos, sites e materiais nos pontos de venda). 

Segundo Kotler (1998), as fontes de informações do consumidor são 

classificadas em quatro grupos:  

• Fontes pessoais: família, amigos, vizinhos, conhecidos;  

• Fontes comerciais: propaganda, vendedores, revendedores, 

embalagem, displays;  

• Fontes públicas: mídia de massa, organizações de consumidores;   

• Fontes experimentais: manuseio, exame, uso do produto. 

O volume relativo e a influência destas fontes de informação variam 

conforme a categoria de produto e as características do comprador (KOTLER, 1998).  

A internet mudou o modo como muitos consumidores procuram 

informações. Hoje, o problema muitas vezes é livrar-se do excesso de detahes, e não, 

procurar mais dados. Sites de busca comparativa e agentes inteligentes ajudam a filtrar e 

a orientar o processo de busca. Os cibermediadores como os portais da Web, podem ser 

utilizados para classificar grandes quantidades de informações, simplificando o processo 

de tomada de decisão (SOLOMON, 2008). 

Com o reconhecimento da necessidade e as informações já levantadas, 

acontece a terceira etapa do processo de decisão. É o momento em que o consumidor 

avalia as alternativas capazes de satisfazer as suas expectativas (ETZEL; WALKER; 

STANTON, 2001). Mas isso não é tarefa fácil, principalmente nos dias de hoje, em que 

constantemente são apresentadas novidades no mercado (GIGLIO, 2002). 

 

2.2.3 Avaliação de alternativas 

 

Segundo Solomon (2008), grande parte do esforço despedido em uma 

decisão de compra localiza-se no estágio em que devemos fazer uma escolha entre as 

alternativas disponíveis. Afinal, a moderna sociedade de consumo oferece opções em 

abundância. Em alguns casos, literalmente, pode haver centenas de marcas diferentes 

(como cigarros) ou diferentes variações da mesma marca (como tonalidades de batom), 

cada uma delas reclamando nossa atenção.  
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Tendo por base as informações coletadas, os consumidores identificam e 

avaliam maneiras de satisfazer suas necessidades e desejos. Os consumidores tentam 

identificar a compra que lhes trará maior valor (Churchill e Peter, 2000). 

Os consumidores usam avaliações novas ou armazenadas para selecionar 

produtos, serviços e marcas que provavelmente proporcionarão satisfação com a compra 

e o consumo. É desta forma que os indivíduos avaliam suas escolhas influenciado por 

diferenças individuais e ambientais resultantes através do produto, valores, necessidades 

e estilo de vida (BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2005).  

Após determinar os critérios de avaliação, o consumidor avalia as 

alternativas dentre as quais a escolha será feita, conhecidas como “conjunto de 

consideração”, passando pela análise de cada uma das alternativas consideradas. Por 

último, aplica a regra de decisão, que compreende as estratégias que os consumidores 

utilizam para fazer a sua seleção, que podem ser mais simples como uma recompra, ou 

mais complexas quando envolvem bens mais caros ou há comparativo de atributos, 

marcas e outros (ENGEL; BLACKWELL; MINIARD, 2000). 

 

2.2.4 A compra 

 

Depois de passar pela fase de avaliação das alternativas, o consumidor passa 

para o estágio da compra. Nesse momento ele escolhe o produto e a marca de sua 

preferência. Blackwell, Miniard e Engel (2005) destacam que as pessoas compram para 

poder possuir algo, mas existem muitas razões pessoais e sociais para o consumo, como 

promoções, qualidade do serviço, limpeza do local, preço e conhecimento geral do 

mercado, que podem influenciar a decisão de compra. Há também a influência de seus 

grupos de referência e processos individuais, que incluem variáveis como motivação, 

percepção, aprendizagem, formação de atitude e processo de decisão. 

Várias questões devem ser discutidas no processo de compra, que são: 

comprar ou não comprar; e, no caso da compra, quando, onde e o que comprar; e como 

pagar (CHURCHILL; PETER, 2000). 

Kotler (1998) diz que no processo de decisão de compra, alguns fatores 

incidem sobre a decisão do consumidor, o primeiro fator é a atitude dos outros, ou seja, 

se um consumidor recebe um conselho de um amigo é bem capaz dele mudar totalmente 

de idéia em relação a um produto que ele estava pensando em adquirir, por outro lado, 

quando um consumidor recebe conselhos por alguém que já usa determinado produto, 
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influencia positivamente. Os fatores situacionais imprevistos também influenciam no 

processo de decisão de compra, como por exemplo, quando o consumidor fica 

desempregado ou é mal atendido por um vendedor. 

Segundo Etzel; Walker; Stanton (2001), os critérios que os consumidores 

usam para escolher seus produtos e marcas são motivos que variam conforme a situação 

da compra. As decisões de compra exigem informação. Há duas origens de informações 

fundamentais:  

• Ambiente comercial: é composto por todos os indivíduos e 

organizações que incluem varejista, publicitários e outros;  

• Ambiente social: compreendem a família, amigos e conhecidos que 

direta ou indiretamente fornecem informações sobre o produto. 

 

2.2.5 Consumo e avaliação de alternativas pós-consumo 

 

Após efetuar a compra do produto o consumidor experimenta o nível de 

satisfação ou de insatisfação, ou seja, o trabalho do fabricante não termina quando o 

produto é comprado, mas continua no período de pós-compra (KOTLER, 1998). A 

dissonância cognitiva pós-compra ocorre quando as alternativas apresentam ao mesmo 

tempo, características atraentes e não atraentes do produto adquirido (ETZEL; 

WALKER; STANTON, 2001). 

Kotler (1998) diz que a satisfação do cliente que adquiriu um produto está 

diretamente relacionada a suas expectativas e do desempenho percebido do produto. Se 

o desempenho de um produto atende às expectativas, o cliente fica satisfeito; se 

exceder, ele fica encantado. Esses sentimentos podem produzir fidelidade a uma 

determinada marca e esse cliente faz comentários favoráveis ou desfavoráveis sobre o 

mesmo a outras pessoas. 

 

2.2.6 Descarte 

 

O descarte pode ser conceituado como “todos os comportamentos que os 

consumidores possuem para livrar-se de bens e serviços indesejados, incluindo a 

redução do consumo, a reciclagem dos produtos de diversas maneiras e a sua separação 

de produtos não desejados” (ARNOULD; PRICE; ZINKHAN, 2004).  
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Segundo Arnould, Price e Zinkhan (2004), o ato do descarte consiste de dois 

componentes inter-relacionados: distanciamento físico ou espacial da posse de um 

objeto e distanciamento dos significados e emoções relacionados ao objeto. A questão 

de ligações emocionais influencia a forma como as pessoas descartam seus produtos e 

se estão dispostas ao descarte. O processo de descarte nem sempre precisa ser tão 

racional e considerado, porém quando o objeto a ser descartado possui valores para a 

pessoa, as emoções e sentimentos influenciam diretamente no processo de descarte 

(ARNOULD; PRICE; ZINKHAN, 2004). 

Na Figura 5 apresentado por Engel, Blackwell e Miniard (2000), é mostrado 

uma síntese do processo de consumo, incluindo o processo decisório e os fatores que 

influenciam o indivíduo nesse processo. 

 

Figura 5 - Síntese do processo de consumo 

 
Fonte: Engel, Blackwell e Miniard (2000) 

 

Na Figura 5 mostra-se a complexidade do processo do consumo e as 

situações que devem ser entendidas e analisadas para que possa-se compreender os 

indivíduos e as suas necessidades na hora da compra e depois de consumir o produto, 

fazendo um ligação entre todos os processos analisados. 



30 
 

Como pode-se ver nessa seção que o estudo sobre o comportamento do 

consumidor possui enorme importância para o lançamento de novos produtos, entender 

as preferencias dos consumidores, desejos e pensamentos de um individuo sobre 

determinados produtos, entre outros fatores que são de suma importância para a 

sobrevivência de um produto no mercado. 
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3 Comportamento do consumidor online 

 

Desde o surgimento do computador, a internet é a tecnologia que anuncia 

mais mudanças nos negócios (VASSOS, 1997). Por meio da internet, tudo se move 

mais próximo e simultaneamente, resultando em tempo de resposta, distâncias e custos 

próximos a zero, e o seu valor é justamente a sua capacidade de proporcionar acesso 

imediato à informação (SHAPIRO e VARIAN, 1999). 

Nos últimos anos, a internet é a tecnologia da informação que mais tem se 

sobressaído, pelo seu impacto na condução de negócios e como um novo e rentável 

canal para o desenvolvimento de relações de trocas (KALAKOTA e WHINSTON, 

1997).  

De fato, segundo Albertin (1999), a internet viabiliza o chamado ambiente 

digital, que permite a realização eletrônica de negócios, como o comércio eletrônico, 

ambiente este que vem modificando a operação de comprar e vender produtos. Na era 

industrial, o foco era a aplicação do conhecimento para maximizar a produção e reduzir 

os custos, na economia digital, o foco é fornecer ao consumidor a maior quantidade de 

escolhas (CHOI e WHINSTON, 2000). Estas escolhas podem se manifestar através de 

produtos ou serviços. No caso dos produtos virtuais, fica difícil diferenciá-los dos 

serviços virtuais, dada a característica da intangibilidade, presente em ambos (CHOI, 

STAHL e WHINSTON, 1997).   

Entendendo-se a importância da internet no mundo atualmente, precisa-se 

conhecer as pessoas que a utilizam. Segundo levantamentos no mercado brasileiro, os 

usuários de internet pertencem as camadas mais privilegiadas da população, tipicamente 

das classes A e B possuindo renda familiar bem acima da média populacional e nível 

educacional tendendo ao superior. Esse perfil elitizado é comum a diversos países, 

incluindo Austrália, Canadá, França, Alemanha, Israel, Países Baixos, África do Sul, 

Espanha, Suíça e Inglaterra (Global Online Retailing, 2000). 

Um estudo feito por Lohse et al. (2000), revela que as pessoas que compram 

online parecem sofrer de escassez de tempo, mostrando que o estilo de vida seria um 

bom explicador desse tipo de compra. Assim ressalta-se que as características 

demográficas não são as que melhor têm explicado o comportamento de compras online 

e sim o estilo de vida do comprador. 
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Outros autores citam diferentes variáveis para tentar entender o 

comportamento de compras online, como fizeram Fergsun e Perse (2000) quando 

incluíram o nível de conhecimento no uso da internet como variável explicativa das 

compras pela rede no mercado norte-americano. 

Em relação ao tipo de uso e as motivações do uso da internet, tem-se 

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

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

objetivos dessa dimensão (número de conexões por dia, por exemplo). Lohse et al. 

(2000) caracterizaram esses compradores como pessoas há mais tempo conectadas à 

rede, que recebem muitos e-mails por dia, utilizam a internet para levantar informações 

sobre os produtos e serviços e passam razoável quantidade de horas conectados. 

Denominou-se esse tipo de consumidor como “plugado”. 

As motivações (ou talvez benefícios procurados) que impulsionam o uso e a 

compra pela internet de maneira geral classificam-se em dois grandes grupos segundo 

os autores (Diaz e Gertener, 2000) (Papacharissi e Rubin, 2000) (Ferguson e Perse, 

2000): 

Benefícios utilitários: 

• comunicação  

• busca de informações  

• conveniência  

• fatores econômicos 

Benefícios hedônicos: 

• divertimento  

• passar o tempo  

• relaxamento  

• conviver com amigos  

•  participar de comunidades 

A atitude do consumidor também possui relação com a inibição ou 

facilitação da compra online. Liao e Cheung (2001), por exemplo, acrescentam no seu 

modelo de previsão de propensão às compras pela internet o risco percebido como fator 
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redutor dessa inclinação, do mesmo modo que a percepção sobre a necessidade de ver e 

pegar o produto. Já a percepção de qualidade que o consumidor tem do varejista online 

é fator facilitador das compras de acordo com esses autores. 

Uma forma inibidora de consumo de produtos online é a necessidade de ver 

e pegar os produtos antes de comprar, tornando-se assim uma atitude negativa em 

relação a essa alternativa de consumo. Peterson et al. (2001) defendem a ideia de que 

produtos de experimentação seriam menos adequados à venda pela rede. Existe outra 

atitude que pode funcionar como limitador no uso da compra via internet, que é 

sensação de segurança e a privacidade. 

Após identificar o comportamento do consumidor online, é importante 

entender como funciona o comércio eletrônico também conhecido como e-commerce e 

suas peculiaridades. 

 

3.1 O e-commerce e a cauda longa 

 

Através do e-commerce (comércio eletrônico), é possível oferecer uma 

variedade absurdamente maior de produtos, pois não há espaço físico de estoques ou 

prateleiras limitando a quantidade de itens oferecidos. Sendo assim, não há a seleção 

entre mercadorias com maior demanda, gerando espaço para a comercialização dos 

produtos de nicho.  

A otimização das ferramentas de busca da Web 2.0 tornou possível 

encontrar itens com maior facilidade, o que é necessário, com o aumento da oferta. E 

todo este processo costuma ser menos custoso que o de vendas tradicionais, pois não há 

gastos com aluguéis ou outros fatores do mercado físico.  

Também não há restrições quanto à distribuição. Se uma loja ou vendedor 

está em um local diferente do seu cliente, este pode fazer a compra online e esperar que 

seu produto chegue à sua casa, através de uma transportadora, tornando a venda mais 

cômoda e possibilitando a escolha da melhor oferta pelo cliente ou simplesmente pode 

comprar um produto virtual que será entregue imediatamente pela internet apenas 

fazendo o download.  
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Deste modo funciona o comércio da Amazon.com. O site varejista oferece 

um estoque gigantesco a preços razoavelmente mais baixos que os varejistas 

tradicionais. Isso acontece porque não há limite para produtos anunciados e seu acesso 

ao público é quase ilimitado. Qualquer pessoa com um computador e conexão a internet 

tem contato com seu amplo estoque de produtos. E no mercado do entretenimento, a 

diferença entre comércio físico e virtual costuma ser ainda mais gritante. Em alguns 

casos, como na categoria de livros, a Amazon.com consegue produzir sobre demanda, ou 

seja, os livros só são impressos quando comprados, reduzindo os custos e riscos de 

estocagem. Em outros casos, o custo é ainda menor, pois o produto é completamente 

virtual, como músicas em formato mp3 e filmes, entregues ao consumidor através de 

download (ANDERSON, 2009). 

O e-commerce também potencializou as vendas por parte dos clientes. Sites 

como o eBay e Mercado Livre são plataformas que possibilitam a troca de mercadoria 

usadas pelos próprios usuários, dando força aos domínios de marketing iniciados pelo 

cliente, o C2C (Consumer to Consumer), e o C2B (Consumer to Business). Este último 

não está presente somente nestes sites, mas na maioria dos negócios online, pela maior 

facilidade que o cliente tem para entrar em contato com a empresa, ou o próprio 

consumidor ir a busca dos vendedores na Web e fazer propostas a estes, ultrapassando o 

limite do papel passivo que o consumidor desempenhava (KOTLER & ARMSTRONG, 

2008). 

O mercado digital abriu as portas para o marketing de nicho, pois muitos 

consumidores utilizam-se do mercado online para conseguir produtos específicos, que 

seria difícil de conseguir em lojas físicas ou até mesmo fabricar um produto muito 

especifico deixaria o mesmo muito caro para o mercado. 

Com esta ideia, Anderson (2006) criou a teoria da cauda longa que se tornou 

recorrente quando o assunto é economia contemporânea/digital e segmentação de 

mercado. Anderson explica que após o surgimento da internet foi possível desenvolver 

com maior evidência o potencial dos mercados de nicho que são inúmeros mercados 

com demandas específicas e que estes haveriam de ser tantos que ultrapassariam o tão 

conhecido mercado de massa ou como ele mesmo chama: o mercado dos hits, com 

ofertas padronizadas destinadas ao grande público. 



35 
 

De acordo com Nunes (2007), temos um nicho de mercado quando nos 

deparamos com um segmento menor do mercado total, onde apesar de constituído por 

um número mais restrito de consumidores, estes podem ser mais facilmente 

reconhecidos como parte de um mesmo grupo, devido à homogeneidade de suas 

características e necessidades. Ainda define o que seria o mercado de massas o que 

Anderson (2006) denomina como o mercado de hits como uma evidente tendência 

existente na moderna sociedade de consumo, onde as ofertas de produtos e serviços são 

padronizadas e direcionadas a uma massa generalizada da população, sem que haja 

diferenciação do perfil e das necessidades de cada um. 

Pode-se ver na Figura 6 uma ilustração dos níveis de segmentação: 

Figura 6 - Níveis de segmentação de mercado 

 
Fonte: Kotler (2000) 

 

Kotler e Keller (2006) afirmam que um nicho é um grupo definido mais 

estritamente que procura por um mix de beneficio distinto. Em geral, para se identificar 

um nicho se subdivide um segmento em subsegmentos.  

Ainda de acordo com Kotler e Keller (2006) um nicho atraente tem as 

seguintes características: os clientes têm um conjunto de necessidades; o nicho não 

costuma atrair outros concorrentes; o nicho gera receitas por meio da especialização; o 

nicho tem potencial para crescer e gerar lucros maiores. Enquanto os segmentos são 

grandes e atraem vários concorrentes, os nichos são pequenos e normalmente atraem 

uma ou duas empresas.  
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Considerando os conceitos de nicho de mercado e de hits, Anderson (2006) 

elaborou um gráfico de demanda onde pode-se ver na Figura 7, o qual mostrava que 

poucos produtos que dominavam a tendência em determinado momento, visavam uma 

massa de consumidores, demanda que estaria representada no topo do gráfico. No 

entanto, se aproximando da extremidade, Anderson notou que uma quantidade infinita 

de nichos possuía uma demanda segmentada e que essa demanda chegaria a se tornar 

tão ou mais lucrativa quanto investir no mercado de massa, já tão saturado pela 

concorrência. Ressalta que deveria receber atenção do mercado (não apenas um) que se 

bem trabalhado encontraria sua demanda, já presente de forma latente. 

 
Figura 7 - A Cauda Longa 

 
Fonte: Anderson (2006) 

 

Percebe-se que o mercado de nicho pode ter a mesma proporção do mercado 

de hits ou até mesmo superá-lo, pois os grandes sucessos são exceções entre uma 

infinidade de não-sucessos, a cauda é longa e tende ao infinito. Essa fatia do mercado 

veio sendo relegada por grande maioria das lojas tradicionais, sujeitas aos espaços 

limitados de prateleiras. Para elas a oferta comporta apenas o que está no pico da curva 

e não muito além dele. No entanto, no meio digital, os negócios pertinentes à cauda 

longa, normalmente, apresentam maior margem de lucro que a dos grandes sucessos, 

cujo lançamento obriga os varejistas a entrar em uma acirrada disputa de preços para 

angariar maior número de consumidores, devido à grande concorrência (VIEIRA, 

2006). 

Assim, após a descoberta da teoria da cauda longa, muitos empresários 

começaram a entender quão saturada está a concorrência no mercados de hits, onde 
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vende-se muito, mas há muitos que competem por um mesmo target e, no entanto, há 

inúmeros nichos ainda não explorados, com demanda latente que ainda não conta com a 

oferta de algo tão específico. Dessa forma, Anderson (2006) confronta o mercado de 

hits com o mercado dos nichos. Marca-se nitidamente o contraponto entre o ambiente 

mercadológico do século que se encerrou e o sopro tecnológico que inspira: maior 

liberdade de escolha; libertação do sistema broadcasting e recuperação da 

subjetividade. Inicia-se o tempo em que todos os processos comerciais estão ao alcance 

de qualquer um: a produção, a distribuição, a seleção do que se terá exposto para 

consumo e, a escolha do que se irá consumir por livre opção. Na era dos hits, o produto 

era concebido nos moldes da cultura de massa. A comunicação via broadcasting era a 

menina dos olhos para a grande maioria dos anunciantes, pagava-se um custo 

relativamente alto, mas com intuito de se atingir também o maior número de pessoas, o 

que qualquer outro meio de comunicação não era capaz de superar. Toda essa 

comunicação gerava o efeito bebedouro ao qual se refere várias vezes o autor, como por 

exemplo, nas décadas de 1950 e 1960, quase todo mundo no escritório comentando nos 

corredores sobre um mesmo programa assistido na televisão durante a noite anterior. A 

cultura de hits era ditada pelos interesses comerciais de grandes produtoras e movida a 

enormes investimentos de marketing (produção em massa para um consumo 

padronizado). As lojas tradicionais estavam naturalmente limitadas ao espaço físico que 

restringia à variedade da oferta. Havia espaço apenas para o que vendia mais, portanto 

para os hits da época. Isso também pelo fato de que lojas que mantém alto estoque têm 

ainda a despesa de manutenção do mesmo. É mantido na prateleira apenas aquele 

produto que ao menos cobre o custo de estocagem e se por ventura este estiver 

vendendo menos que outro que ocuparia o mesmo espaço, logo é substituído, por outro 

de giro de estoque mais rápido. O espaço de vendas é avaliado segundo a relação custo 

benefício, ou seja, maior rentabilidade por metro quadrado. 

Existe uma parcela da população que  estará satisfeito apenas quando tiver à 

sua disposição opções de escolha adequada (ANDERSON; 2006), ou seja a geração “y” 

que são pessoas nascidas em um período de efervescência tecnológica, são pessoas que 

buscam no mercado de nicho, produtos adequados para atender as suas necessidades. 

 

 



38 
 

3.2 A geração “y” e o consumo de produtos virtuais 

 

A revolução das tecnologias da informação alterou a forma de como nos 

integramos nos processos de comunicação e como eles nos integram. Essa revolução 

deu origem a uma geração nascida em meio à tecnologia, familiarizada com a 

praticidade do mundo digital, acostumada a relacionar-se e expressar-se através dele. 

Essa geração ficou conhecida como geração “y”. Outros autores chamam seus membros 

de nativos digitais e esse conceito foi formulado por Prensky (2001) ou millennials 

como são chamados por O’Donnell e Yarrow (2009). Para Cerbasi e Barbosa (2009) são 

definidos como os nascidos entre 1979 e 2000. No mesmo ano de 2000, Tulgan (2009) 

encerra a geração, porém, para ele, ela se inicia em 1978. Já Howe e Strauss (1991) 

delimitam a Geração Y entre os anos de 1980 a 2001. 

O delineamento desse grupo se dá ao passo que ocorrem em cada local as 

modernizações das tecnologias e com isso, do modo de vida e da interação com a 

sociedade, motivos pelos quais os autores divergem em datas. Os nativos digitais de 

Prensky (2010), por exemplo, se referem aos jovens americanos nascidos a partir da 

década de 80. Já no Brasil, essa geração só começa a despontar depois de 1995, quando 

se popularizam as novas tecnologias no país, especialmente com a comercialização mais 

abrangente da internet. Apesar de surgirem em momentos distintos, de acordo com a 

modernização ocorrida em cada país, podemos considerar o perfil de comportamento 

desses jovens de maneira homogênea, até porque os estímulos tecnológicos são 

praticamente os mesmos, considerando a ação da globalização. 

Para Tapscott (1999), os jovens da geração “y” estão constantemente 

conectados, transitam pelo espaço virtual com extrema facilidade e não conseguem 

imaginar como gerações anteriores puderam sobreviver sem a internet. Possuem uma 

capacidade de multitarefa, valorizam muito o presente, gostam de vários estilos e 

possuem características próprias em relação ao consumo, tornando-se mais exigentes. 

Também possuem a interatividade como uma forma de relacionamento com o mundo, 

especialmente a partir dos jogos eletrônicos e da internet. A tecnologia ganha um 

conceito de parte integrante de suas vidas. 
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3.2.1 Características do comportamento de consumo da geração “y” 

 

Na tentativa de mapear seu perfil, as autoras O’Donnell e Yarrow (2009) 

explicam que há quatro grandes características presentes nos jovens dessa geração: 

autoconfiança, conexão, escolha e velocidade. 

Da mesma forma, em pesquisa publicada sobre o perfil da geração Y (NEM, 

2010), 60% desses jovens foram classificados como muito autoconfiantes. Eles 

adquiriram uma autoconfiança em suas próprias opiniões e na capacidade de encontrar 

soluções para suas causas, que resultam em uma visível manifestação, principalmente 

na internet, onde o espaço é aberto para tal, de suas experiências, aprovações e 

desaprovações. Eles querem ser questionados sobre o que acham e ter a possibilidade de 

influenciar. 

O’Donnell e Yarrow (2009) afirmam que tem havido uma grande mudança 

social apontando para uma sociedade jovem mais autoconfiante e acostumada a um 

modelo achatado de hierarquia, o que acompanha o processo de democratização da 

informação. O jovem de hoje encontra na mídia, o espaço para se manifestar, 

especialmente com a popularização da internet. Através do desenvolvimento de blogs, 

por exemplo, os nativos digitais podem manifestar-se para com as instituições 

político/sociais. Também em relação à publicidade tradicional esses jovens não são tão 

receptivos como foram outras gerações a ação de afirmações pessoais entre os 

participantes. É notável que a credibilidade é maior em depoimentos entre eles do que 

pelas comunicações do anunciante. 

A segunda característica é a conexão. Os nativos digitais estão habituados a 

ser parte de um todo e trabalham bem em conjunto. Muitos afirmam que não saberiam 

como seria viver sem estar conectado. Este é o mesmo princípio a que se dedicou o 

teórico Castells (2003) ao ter afirmado que “redes constituem a nova morfologia social 

de nossas sociedades e a difusão da lógica de redes modifica (...) processos produtivos e 

de experiência, poder e cultura”. Para esses jovens, mais que para qualquer outro 

cidadão, estar conectado significa estar posicionado. Para Castells (2003), o ser social 

só se constitui nesta lógica, através do ato de conectar-se para comunicar-se, 

relacionando-se enquanto comunidade, formando verdadeiras sociedades em redes. 
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O’Donnell e Yarrow (2009) chamam de “quarto lugar”. A ideia apresenta a 

cronologia: depois do lar (primeiro), do trabalho ou escola (segundo), 

cafés/clubes/igrejas (terceiro), o quarto lugar seria a fusão do virtual com o real. Um 

lugar virtual que possibilita acessar todos os outros lugares do mundo real. Seriam as 

lojas virtuais, as salas de bate-papo etc. Kagan (2011), profissional de marketing 

especializada em mídia digital e com experiência em mídias sociais, afirma que os 

nativos digitais gastam dezesseis de horas/semana online e têm, em média, cinquenta e 

três amigos online. 

A terceira característica, a escolha, surge como resposta a um mundo 

globalizado, saturado de informação e de opções. A indústria de uma forma geral tem 

uma oferta infindável e o nativo digital já não se surpreende com isso, ele sente-se parte 

de um processo onde encontra condições para escolher o que melhor lhe convém, para 

filtrar por si só a informação que lhe interessa; o produto/serviço que lhe agrada, que 

atende a sua expectativa. Essa é a geração que quer encontrar o máximo de opções em 

suas escolhas e não apenas as ofertas padronizadas oferecidas para as massas. 

A quarta característica é a velocidade. A geração Y é considerada uma das 

gerações de reflexos mais velozes vista até hoje (considerando que a cada nova geração 

esse senso tende a se acentuar). Os nativos digitais são vistos como pessoas 

impacientes; extremamente orientados à conveniência. Para formular opiniões próprias, 

querem ter a possibilidade de experimentar novos produtos, assistir aos filmes recém-

lançados, buscando gratificações imediatas. 

Os nativos digitais nasceram em um período de expansão tecnológica com 

novas tecnologias aparecendo a cada momento e eles possuem uma capacidade 

diferenciada para utilizar esses novos equipamentos diferentemente das gerações 

passadas, pois cresceram em um mundo tecnológico.  

É importante cuidar para que a experiência de compra seja facilitada para a 

geração “y”. Os nativos digitais estão acostumados com gratificação instantânea e 

deparar-se com falta de praticidade é algo que enfraqueceria muito a sua relação com o 

prestador de serviços. O’Donnell e Yarrow (2009) levantaram as estatísticas que 

ilustram essa fugacidade do nativo digital. Elas apontaram que a demora de um segundo 

para download de uma página no site implicaria, conforme dados em relatório do 

Aberdeen Group, uma queda de 11% de pages view e 16% no quesito satisfação do 
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cliente. Por isso, varejistas estão investindo em melhorias tecnológicas para seus sites, 

visando aumento significativo das vendas.  

Os jovens da geração “y” consomem muito mais do que os jovens das 

gerações anteriores. Tapscott (1999) observa que o interesse da geração “y” por coisas 

materiais não quer dizer luxo, mas sim que eles apenas possuem uma maior lista de 

necessidades. Segundo o autor, este não é um materialismo de ostentação, é apenas o 

consumo de produtos que os jovens consideram básicos para o seu dia a dia. Ao 

contrário das outras gerações, que presenciaram cada passo da revolução tecnológica, a 

geração “y” não se impressiona mais com a nova tecnologia, eles estão interessados na 

sua função. Ela já faz parte da vida deles. 

A geração “y” também faz parte de uma cultura povoada de nichos e tribos 

de pessoas que compartilham de diferentes gostos e interesses. Foi a internet quem 

possibilitou essa revolução com o surgimento de inúmeros blogs e redes sociais virtuais, 

possibilitando que qualquer pessoa se relacione com facilidade com quem quer que seja 

e onde quer que esteja. 

 

3.2.2 Consumo de produtos virtuais 

 

O comércio eletrônico é a realização de toda a cadeia de valor dos processos 

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

de comunicação e de informação, atendendo aos objetivos do negócio (ALBERTIN, 

1999). Segundo Zwass (1996), envolve o compartilhamento de informações do negócio, 

manutenção de relações de negócios e condução de transações por meio de redes de 

telecomunicação, através de trocas mediadas por tecnologia entre partes (indivíduos, 

organizações, ou ambos), baseadas eletronicamente em atividades intra ou 

interorganizacionais que facilitam tal troca (RAYPORT e JAWORSKI, 2001). O e-

commerce pode tomar muitas formas, dependendo do grau de virtualização dos 

produtos ou serviços vendidos, do processo e do agente de entrega (TURBAN et al., 

1999).    

Choi, Stahl e Whinston (1997) criaram um modelo, exposto na Figura 8, que 

ilustra as possíveis configurações com as dimensões física, digital e virtual. O mercado 

é composto por agentes, produtos e processos. Os agentes são vendedores, compradores, 
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intermediários e terceiros (como o governo e associações). Produtos são as mercadorias 

sendo trocadas/vendidas. As interações entre os agentes de mercado são os processos, 

que incluem seleção de produtos, produção, pesquisa de mercado, busca, ordem de 

compra, pagamento, entrega e consumo. Estes três componentes de um mercado podem 

ser físicos ou digitais. O eixo horizontal da figura representa se os agentes do mercado 

são digitais ou físicos (por exemplo, uma loja ‘de tijolos’ é física, uma loja ‘na web’ é 

digital). Similarmente, o eixo vertical representa o grau em que cada produto é 

digitalizado (por exemplo, um jornal impresso é físico, enquanto que sua versão online 

é digital). Finalmente, o terceiro eixo mostra se um processo é digital. O comércio 

tradicional que é a parte de baixo à esquerda no cubo, é onde os três componentes são 

físicos. Já a parte oposta do cubo representa a produção, entrega, pagamento e consumo 

(por exemplo, leitura de um jornal ou utilização de software via internet) ocorrendo 

online. As áreas brancas do cubo são um misto de e-commerce tradicional com virtual: 

o produto pode ser físico, mas a compra, o marketing e o pagamento podem ser 

realizados através da internet.  

 

Figura 8 – Dimensões do comércio eletrônico 

 
Fonte: CHOI, STAHL e WHINSTON (1997) 

 

Desta forma, produtos virtuais ou digitais são todos aqueles que podem ser 

vendidos e entregues eletronicamente, são os bens que já estão em formato digital ou 

que podem ser digitalizados (CHOI, STAHL e WHINSTON, 1997). Segundo Kauffman 
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e Walden (2001), os produtos virtuais geralmente são baseados em informação, e podem 

ser acessados pela internet através de download ou acesso remoto. Turban et al. (1999) 

e Choi, Stahl e Whinston (1997) citam alguns exemplos de produtos digitais:  

a) informação e produtos de entretenimento que são digitalizáveis: 

aplicativos, jogos, ferramentas de desenvolvimento; informação 

sobre produtos; fotografias, cartões postais, calendários, mapas; 

músicas; filmes, programas de televisão, clipes;  

b) símbolos e conceitos: passagens aéreas, hotéis, concertos, eventos 

esportivos, transportes; instrumentos financeiros (cheques, cartões 

de crédito, documentos, seguros); 

c) processos e serviços: serviços governamentais; mensagens 

eletrônicas; processo de criação de valor de negócios: ordering, 

contabilidade, inventário, contratação; compra de ações, leilões, 

trocas; educação remota, telemedicina e outros serviços interativos.  

Sendo assim, a diferença entre um produto físico e um virtual consiste no 

fato de que o produto virtual pode ser divulgado, vendido e pago pela internet, enquanto 

que o produto virtual pode, além disso, ser entregue através dela. Conforme citado 

anteriormente, um produto virtual pode também ser um serviço. Segundo Choi, Stahl e 

Whinston (1997), “a lista de produtos digitais é limitada apenas pela imaginação 

humana”.  

Ainda de acordo com Choi, Stahl e Whinston (1997), os produtos virtuais 

possuem algumas características intrínsecas: são indestrutíveis, ou seja, não sofrem a 

ação do tempo como os bens duráveis; são mutáveis, podem ser modificados e 

adaptados pelo consumidor; são copiáveis, ou seja, de fácil replicação, com custo 

marginal quase zero. Os insumos que formam os produtos virtuais vêm da capacidade 

intelectual humana e após sua criação, podem ser replicados quase sem custo, através do 

meio virtual.  

Ao fim desta seção, podemos concluir que com a evolução tecnológica e 

com pessoas preparadas para utilizar essa tecnologia (geração “y”), abriu-se espaço para 

produtos que antes não possuíam tanto espaço no mercado, como os produtos voltados 

para nichos e com o conceito da cauda longa desenvolvida por Anderson (2006), esses 

produtos ganharam mais força, surgindo os produtos virtuais, que além de todos os 
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benefícios do e-commerce, esses produtos podem ser entregues virtualmente através do 

download. 

Para a próxima seção aborda-se a metodologia, onde encontra-se o processo 

utilizado para desenvolver todo o estudo sobre o comportamento do consumidor da 

geração “y” de Fortaleza em relação aos produtos virtuais.  
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4 Metodologia 

 

Será apresentada, neste capítulo, a metodologia que sustente e represente a 

especificação do problema de pesquisa, a maneira como os dados foram coletados e 

analisados, de maneira estruturada, na tentativa de se construir um melhor entendimento 

sobre o problema que foi objeto deste trabalho.  

 

4.1 Perspectivas do estudo   

 

Realizou-se uma pesquisa bibliográfica em fontes primárias, visando á 

coleta de dados em publicações adequadas e direcionadas de autores a cada abordagem 

no trabalho. A análise e a avaliação das informações pesquisadas referentes á situação 

em questão, foi tabulada e apresentada, buscando fundamentar as hipóteses.   

Pertinente à metodologia, é oportuno citar:  

Todas as pesquisas, independente de sua classificação (seja com base nos 
objetivos, procedimentos técnicos ou fontes de informação), supõem e 
exigem uma pesquisa bibliográfica prévia. Fato este que explica diversos 
objetivos de uma pesquisa desse tipo. (CRUZ; RIBEIRO, 2003).   

Quanto a pesquisa bibliográfica, reproduz-se o citado por Cervo e Bervian 

(1983):  

A pesquisa bibliográfica procura explicar um problema a partir de referências 
teóricas publicadas em documentos. Pode ser realizada independentemente 
ou como parte da pesquisa descritiva ou experimental. Em ambos os casos, 
busca conhecer e analisar as contribuições culturais ou científicas do passado 
existentes sobre um determinado assunto, tema ou problema.  

 

4.2 Levantamento de informações 

   

Considerando a natureza do objeto de estudo, o comportamento do 

consumidor da geração “y” de Fortaleza em relação aos produtos virtuais, foi realizado 
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um levantamento bibliográfico a partir de informações pertinentes encontradas em 

livros, teses, dissertações e artigos.  Para Severino (2007), a pesquisa bibliográfica é 

aquela que realiza-se a partir do registro disponível, decorrente de pesquisas anteriores, 

em documentos impressos, como livros, artigos, teses etc. São utilizados dados ou 

categorias teóricas já trabalhados por outros autores.  

Para a execução desta pesquisa, foi feito primeiramente levantamento de 

autores e obras que tratam sobre a questão do comportamento do consumidor, assim 

como novas estratégias das empresas para atrair consumidores, que inicialmente seriam 

as obras de Kotler (2002), Solomon (2008), Schiffman e Kanuk (2009) e outros 

pesquisadores que foram conhecidos ao longo do desenvolvimento desta monografia, 

pesquisa essa segundo a definição de Mattar (1996) “visa prover o pesquisador de maior 

conhecimento sobre o tema ou problema de pesquisa em perspectiva”, além destas 

bibliografias foram utilizadas também monografias, teses e sites na internet, que 

trataram sobre o assunto pesquisado.  

Após a primeira parte da pesquisa, foi-se mais a fundo na questão dos 

produtos virtuais ou digitais e o seu consumo entre a geração y. Para desenvolver sobre 

este assunto foram utilizados autores como Anderson (2009), O’Donnell e Yarrow 

(2009), Choi, Stahl e Whinston (1997) entre outros autores e pesquisadores que foram 

de grande valia para esta pesquisa. 

Durante o levantamento bibliográfico foram sendo definidos pontos a serem 

considerados em uma pesquisa de forma a permitir a captação de dados para que fossem 

atingidos os objetivos propostos. Essas atividades preliminares permitiram definir e 

delimitar o problema da pesquisa e entendê-lo melhor; bem como, auxiliaram na 

definição das atividades e abordagens a serem feitas para a elaboração do processo de 

pesquisa, organização da coleta de dados e informações e, consequentemente, 

desenvolvimento do estudo.  

A população escolhida para ser aplicado o questionário foi a rede social 

Facebook, devido a facilidade para encontrar pessoas sem a dificuldade da distância e 

locomoção, podendo assim conseguir o maior numero de respostas possíveis. 
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4.3 Métodos de pesquisa 

 

Esta pesquisa teve como objetivo descobrir se a geração “y” de Fortaleza 

consume produtos virtuais, qual tipo de desmaterializado essa parte da população mais 

consome, como ele é consumido e quais aspectos atraem ou distanciam os nativos 

digitais para o comércio eletrônico de digitalizados. Outro fator era entender quais os 

problemas encontrados pelos consumidores deste tipo de produto e o grau de satisfação 

dos mesmos com esses produtos.  

Foram levantadas informações por meio de uma pesquisa quantitativa, 

exploratória e descritiva. Minayo (1996), no ponto de vista filosófico, considera-se a 

pesquisa como “atividade básica das ciências na sua indagação e descoberta da 

realidade. É uma atitude e uma prática teórica de constante busca que define um 

processo intrinsecamente inacabado e permanente. É uma atividade de aproximação 

sucessiva da realidade que nunca se esgota, fazendo uma combinação particular entre 

teoria e dados”.  

Segundo Gil (1991), a pesquisa exploratória visa proporcionar maior 

familiaridade com o problema com vistas a torná-lo explícito ou a construir hipóteses. 

Envolve levantamento bibliográfico; entrevistas com pessoas que tiveram experiências 

práticas com o problema pesquisado; análise de exemplos que estimulem a 

compreensão.  

Para Selltz (1967), a pesquisa exploratória/descritiva são indicados para 

descobertas de ideias e intuição, que, entre outros, possam aumentar o conhecimento do 

pesquisador acerca do fenômeno que se deseja investigar em estudo posterior, mais 

estruturado, aumentar o conhecimento da situação em que se pretende realizar tal 

estudo, esclarecer conceitos ou obter informação sobre possibilidades práticas de 

realização de pesquisas em situação de vida real.  

Definido os objetivos da pesquisa e onde será realizado, o passo seguinte foi 

a estruturação do roteiro do questionário a ser aplicado e assim fazer um pré-teste, para 

identificar possíveis falhas. Após o sucesso do pré-teste foi aplicado o questionário 
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utilizando a rede social Facebook  para identificar a percepção que os entrevistados têm 

a respeito do comércio de produtos virtuais.  

 

4.4 Instrumento e procedimento para coleta de dados   

 

Após a revisão dos objetivos e a definição das características dos indivíduos 

a serem pesquisados, foi formulado um questionário auto administrado como forma de 

estruturar o instrumento de coleta com um melhor relacionamento entre os objetivos a 

serem alcançados e as perguntas, e entre as perguntas e as respostas esperadas.  

As perguntas estruturadas tiveram como fonte de ideias o estudo 

bibliográfico sobre comércio de produtos virtuais e também utilizando a metodologia de 

pesquisa científica. Quanto às características das perguntas, foi ressaltado o conteúdo 

prático e objetivo. Para isso foi elaborado um questionário com objetivo de ter 

informações suficientes sobre o consumo de produtos virtuais na geração “y” de 

Fortaleza, qual tipo de produto digital é mais consumido entre essa parte da população, 

os aspectos que atraem ou distanciam os nativos digitais em relação ao comércio 

eletrônico de desmaterializados, quais os problemas encontrados pelos consumidores 

deste tipo de produto e o grau de satisfação dos mesmos com esses produtos. 

Para Gil (1999), questionário é a técnica de investigação composta por um 

número mais ou menos elevado de questões apresentadas por escrito às pessoas, tendo 

por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, 

situações vivenciadas, etc. As vantagens do questionário, em relação a outras técnicas, é 

a possibilidade de atingir grande número de pessoas, mesmo que estejam dispersas 

numa área geográfica muito extensa, já que o questionário permite que as pessoas o 

respondam no momento em que julgarem mais convenientes.  

O pré-teste foi realizado com cinco indivíduos que encaixam-se no perfil ser 

da geração “y” de Fortaleza  e foi  realizado no período de 04 a 06 de Outubro de 2014. 

Como resultado, algumas perguntas do questionário foram modificadas para adequar-se 

a dificuldade de interpretação dos entrevistados.  



49 
 

Finalizada as modificações necessárias, a pesquisa utilizando o questionário 

oficial foi realizada no período de 07 a 12 de Outubro de 2014 no Facebook 

conseguindo um total de 236 entrevistados. O resultado do teste e a análise encontra-se 

na seção resultado da pesquisa e o questionário no apêndice.  
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5 Resultados da pesquisa 

 

Esta seção trata dos resultados obtidos em pesquisa através de um 

questionário online. Foram 236 participantes e a pesquisa buscou como objetivo geral, 

conhecer o comportamento do consumidor de produtos virtuais pela geração “y” de 

Fortaleza. 

Nos resultados, encontra-se exposto as características dos entrevistados 

pertencentes a geração “y” de Fortaleza e  que utilizam  a internet para compras de 

produtos virtuais ou não. As vantagens e desvantagens desse tipo de produto e as 

diferenças entre homens e mulheres dessa geração.  

Por último tentamos identificar a utilização da internet móvel entre esses 

consumidores e se eles utilizam a mesma para consumir produtos virtuais. 

 

5.1 Perfil dos consumidores questionados  

 

O Gráfico 1 apresenta a quantidade e os percentuais de homens e mulheres 

que fizeram parte da pesquisa. Sendo 56% dos entrevistados do sexo masculino e 44% 

do sexo feminino. 

 

Gráfico 1 - Sexo dos pesquisados 

 
Fonte: elaborado pelo autor (2014) 
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A pesquisa foi feita com pessoas da geração “y” que para Cerbasi e Barbosa 

(2009) são definidos como os nascidos entre 1979 e 2000. 

Quanto a escolaridade pode-se ver pelo Gráfico 2 que a maioria dos 

pesquisados possui o nível superior completo representando 35% dos respondentes, 

superior incompleto com 29%, especialização (Pós-Graduação, MBA e outros) com 

26%, sendo esses três os mais marcados entre as opções. 

Esses dados confirmam o levantamento feito pela Global Online Retailing 

(2000) em relação o nível educacional das pessoas que utilizam a internet, mostrando 

que realmente elas possuem um alto nível educacional. 

 

Gráfico 2 - Grau de escolaridade 

 
Fonte: elaborado pelo autor (2014) 

 

5.2 Razões pela qual as pessoas utilizam a Internet e como utilizam. 

 

 Kagan (2011), afirma que as pessoas da geração “y” gastam dezesseis de 

horas/semana online e acordo com o Gráfico 3 pode-se ver que a maioria dos 

pesquisados passam mais de 6 horas online sendo assim 36% dos entrevistados, 32% 

passam de 3 a 4 horas conectados, 23% de 5 a 6 e 8% ficam de 1 a 2 horas utilizando a 

internet. 

Kalakota e Whinston (1997) afirmar que a internet é o meio de 

comunicação que mais tem se sobressaído nos últimos tempos e com esses dados pode-

se afirmar que a geração “y” de Fortaleza também passa bastante tempo online.   
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Gráfico 3 - Horas por dia utilizando a internet 

 
Fonte: elaborado pelo autor (2014) 

 

É importante fazer uma diferenciação entre o tempo online do homem com 

o da mulher afinal Kotler (1995) reconhece que a segmentação de mercado está no 

cerne da estratégia de marketing. 

Assim segundo o Gráfico 4 percebe-se que quanto mais tempo utilizando a 

internet, menor será a diferença entre homem e mulher, porém entre 1 a 2 horas vê-se 

um predomínio do sexo feminino com 13%, o masculino com 5% e 3 a 4 horas do 

masculino com 36% contra 28% do feminino. 

 

Gráfico 4 - Diferença de tempo online entre homens e mulheres 

 
Fonte: elaborado pelo autor (2014) 
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Para Castells (2003), o ser social só se constitui nesta lógica, através do ato 

de conectar-se para comunicar-se, relacionando-se enquanto comunidade, formando 

verdadeiras sociedades em redes. Portanto foi perguntado aos entrevistados onde os 

mesmos mais se conectam a internet e no Gráfico 5 conseguimos identificar onde os 

pesquisados mais utilizam a internet. 

 

Gráfico 5 - Local onde se utiliza mais a internet 

 
Fonte: elaborado pelo autor (2014) 

 

Sendo assim encontra-se nesta pesquisa que 57% preferem se conectar a 

internet em casa, 39% no trabalho, 3% dos entrevistados preferem se conectar em 

outros lugares diferentes dos locais contido na pesquisa, 1% na universidade e nenhum 

pesquisado escolheu o shopping como um local corriqueiro para conectar-se a internet. 

Já em relação como o pesquisado utiliza a internet, podemos ver no Gráfico 

6 que, dos 236 entrevistados, 92% utiliza a internet para entretenimento, 89% para 

informações e notícias, 86% para trabalho, 64% para pagamentos (Internet Banking), 

25% para jogos e 20% para outras atividades não descritas na pesquisa.  
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Gráfico 6 - Utilização da Internet 

 
Fonte: elaborado pelo autor (2014) 

 

Em relação ao aparelho mais utilizado para se conectar a internet segundo o 

Gráfico 7 é o celular, usado por mais de 50% dos pesquisados fazendo um total de 52%, 

seguido pelo notebook com 30%, computador de mesa com 14%, tablets 3%, outros 

equipamentos não contidos na pesquisa e video games e leitores de livros digitais não 

foram escolhidos pelos pesquisados ficando com 0%.  

 

Gráfico 7 - Aparelho mais utilizado para acessar a internet 

 
Fonte: elaborado pelo autor (2014) 
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instantânea e deparar-se com falta de praticidade é algo que enfraqueceria muito a sua 

relação com o prestador de serviços. Portanto utilizar-se de tecnologias portáteis como 

celulares para se conectar a internet, é a maneira mais prática e rápida encontrada por 

essa geração. 

 

5.3 Produto virtual 

 

Segundo achados da pesquisa, pode-se ver no Gráfico 8 que 89% dos 

pesquisados possuem um produto virtual, sendo importante lembrar que produtos 

virtuais ou digitais são todos aqueles que podem ser vendidos e entregues 

eletronicamente, são os bens que já estão em formato digital ou que podem ser 

digitalizados (Choi, Stahl e Whinston, 1997). São alguns exemplos de produtos virtuais: 

livros no formato pdf, softwares, músicas, filmes e seriados, serviços online, jogos entre 

outros. 

 

Gráfico 8 - Posse produto virtual 

 
Fonte: elaborado pelo autor (2014) 

 

Importante também é entender qual produto virtual mais interessa aos 

pesquisados, pois segundo Sheth (2001), estudar o comportamento do consumidor é 

entender as pessoas em seu papel de clientes, saber que produtos elas compram, como 

elas os compram, como os pagam e qual sua experiência com eles. 

  Portanto, no Gráfico 9 pode-se ver que dos 236 entrevistados filmes e 

seriados com 62% é o que mais interessa, seguido por música com 56%, serviços online 
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com 45%, livros no formato de pdf com 40%, softwares com 34%, jogos com 19%, 

outros produtos não citados na pesquisa com 6% e pesquisados que não possuem 

interesse em produtos virtuais com 2%. 

 

Gráfico 9 - Produto virtual que mais interessa 

 
Fonte: elaborado pelo autor (2014) 

 

No Gráfico 10, segundo os pesquisados as 3  maiores vantagens  em um 

produto virtual, é que ele encontra-se disponível 24 horas por dia com 81% dos 

entrevistados, seguido de posso utilizá-lo em vários aparelhos com 61%, não preciso de 

um espaço físico para guardá-lo com 56%. 

 

Gráfico 10 - Vantagem do produto virtual 

 
Fonte: elaborado pelo autor (2014) 
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Já no Gráfico 11 encontra-se as 3 maiores desvantagens assinaladas pelos 

pesquisados são com 61% de alguns produtos precisam sempre de conexão com a 

internet, com 54%  de alguns produtos precisam de uma boa internet para funcionar 

bem e com 41% de confiabilidade nas compras online. 

 

Gráfico 11 -Desvantagem em um produto virtual 

 
Fonte: elaborado pelo autor (2014) 

 

5.4 Compras online de produtos virtuais 

 

Antes de pesquisar sobre compra online de produtos virtuais, é importante 

saber entre os pesquisados, quem já fez compras utilizando a internet e pode-se ver no 

Gráfico 12, que dos 236 pesquisados, 98% já fizeram compras online. 

 
Gráfico 12 - Já fez compras online 

 
Fonte: elaborado pelo autor (2014) 
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Sabe-se que a maioria dos entrevistados fazem compras online, pesquisou-

se sobre a compra de produtos virtuais e pode-se ver no Gráfico 13 que 84% dos 

entrevistados já compraram esse tipo de produto e apenas 16% ainda não compraram, 

mostrando que a geração y realmente é nativa digital conceito formado por Prensky 

(2001), mostrando que é uma geração familiarizada com a praticidade do mundo digital. 

 

Gráfico 13 - Já comprou algum produto virtual 

 
Fonte: elaborado pelo autor (2014) 

 

Importante entender também a diferença entre homem e mulher em relação 

a compra de produtos virtuais e saber quem rejeita ou quem consome mais que o outro, 

para que possa-se formular estratégias de vendas para cada consumidor. Tanto o homem 

quanto a mulher sofrem influências diferentes perante a sociedade como afirma Kotler e 

Armstrong (2003).  

Portanto no Gráfico 14 pode-se ver  que os homens compram mais produtos 

virtuais que as mulheres com 86% dos entrevistados afirmando que já compraram um 

produto virtual contra 82% de mulheres que também efetivaram a compra de um 

produto virtual. 
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Gráfico 14 - Compra de produtos virtuais entre homens e mulheres 

 
Fonte: elaborado pelo autor (2014) 

 

Foi perguntado para quem ainda não comprou um produto virtual, se o 

mesmo compraria. E o resultado encontra-se no Gráfico 15 que foi de 82% pagariam e 

apenas 18% não pagariam. Mostrando que a tendência é de aumento do consumo desse 

tipo de produto. 

 

Gráfico 15 - Pagaria por um produto virtual 

 
Fonte: elaborado pelo autor (2014) 
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fabricante não termina quando o produto é comprado, mas continua no período de pós-

compra. 

Portanto segundo o Gráfico 16, 56% dos pesquisados mostrou-se muito 

satisfeito com o produto comprado, 31% extremamente satisfeito, 13% moderadamente 

satisfeito e apenas 1% dos entrevistados ficou pouco satisfeito com o produto virtual.  

Mostrando como é importante entender o consumidor e o que ele pensa 

sobre o produto comercializado, para que se possa estudar estratégias voltadas para 

melhorias do produto e assim melhorar ou manter o nível de satisfação dos seus 

clientes. Os cibermediadores, como os portais da Web, podem ser utilizados para 

classificar grandes quantidades de informações, simplificando o processo de tomada de 

decisão (SOLOMON, 2008). Sendo assim manter a satisfação do cliente nos tempos 

modernos é de extrema importância, pois com as buscas avançadas na internet fica 

muito fácil manchar a imagem de um produto. 

 

Gráfico 16 - Satisfação sobre o produto virtual 

 
Fonte: elaborado pelo autor (2014) 

 

5.4 Compras online de produtos virtuais por meio de internet móvel 

 

Segundo Choi, Stahl e Whinston (1997), “a lista de produtos digitais é 

limitada apenas pela imaginação humana”. Portanto para entender até onde pode-se 
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compras online de produtos virtuais por meio de internet móvel. 
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   Antes de entrar a fundo na questão principal, precisa-se saber se os 

entrevistados possuem internet móvel, para poder efetuar esse modelo de compra. 

Segundo dados da pesquisa no Gráfico 17, 96% dos pesquisados possuem internet 

móvel e apenas 4% não possuem. 

 

Gráfico 17 - Possui internet móvel 

 
Fonte: elaborado pelo autor (2014) 

 

Desses 226 que possuem internet móvel, 56% já compraram um produto 

virtual utilizando-se desse tipo de internet e 44% ainda não compraram, como pode-se 

ver no Gráfico 18. 

 

Gráfico 18 - Utilizou a sua internet móvel para comprar algum produto virtual 

 
Fonte: elaborado pelo autor (2014) 
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Comparando-se homens e mulheres pesquisados, pode-se ver no Gráfico 19 

que as mulheres utilizam-se mais da internet móvel para comprar produtos virtuais com 

59% das entrevistadas respondendo sim e 41% responderam não, já os homens, 54% 

compraram e 46% ainda não. 

 

Gráfico 19 - Compra de "Produtos Virtuais" utilizando internet móvel entre homens e mulheres 

 
Fonte: elaborado pelo autor (2014) 
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como nativos digitais( Prensky,  2001), e a diferença entre os homens e as mulheres 
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6 Considerações finais 

 
O estudo sobre o comportamento do consumidor é de suma importância 

para que as empresas possam posicionar seus produtos no mercado e para que elas 

consigam atender as necessidades dos consumidores em um mundo onde a busca por 

informação e o conhecimento tecnológico ganhou uma tremenda importância entre os 

clientes e vendedores. 

Aprofundando os estudos sobre o comportamento do consumidor online, 

viu-se que existem vários fatores que influenciam na decisão de compra do consumidor 

como fatores culturais, sociais, pessoais e psicológicos, tendo cada um deles um peso 

importante na formação da característica de compra de cada cliente, fazendo com que o 

mercado tente se adaptar a esses compradores lançando produtos que atendam suas 

expectativas. 

Para ampliar o conhecimento sobre os consumidores, também procurou-se 

entender como funciona o processo de compra do consumidor que segue 

uma  sequência para chegar até a compra de um produto. O processo de consumo 

acontece por meio das seguintes etapas: reconhecimento de necessidade; busca da 

informação; avaliação das alternativas; compra; experiência pós-compra; uso; e 

descarte. Portanto entende-se que cada um desses processos é importante para conhecer 

melhor as preferencias dos consumidores, desejos e pensamentos de um individuo sobre 

determinados produtos, 

O trabalho em pauta possui como foco principal, conhecer o comportamento 

do consumidor dos produtos virtuais da geração “y” de Fortaleza em relação a produtos 

virtuais, sendo assim precisou-se entender que o advento da internet e a evolução 

tecnológica foram de essencial importância para o desenvolvimento desse novo tipo de 

produto, e mais importante é que existe uma parcela da população que nasceu nesse 

período de modernidade e consegue utiliza-la que são os nativos digitais. 

Com a chegada desses novos produtos e pessoas capazes de entendê-los e 

utilizá-los, fez-se com que o marketing de nicho ganhasse maior visibilidade como 

pode-se ver na teoria da cauda longa, diferente de outros tempos em que para obter 

sucesso com produtos voltados a uma certa parcela da população, era preciso que o 

mesmo fosse muito caro, fazendo com que não fosse viável produzir para nichos. Porém 

no mundo online os produtos estão disponíveis 24 horas, possuem um alcance global 
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atingindo assim pequenos grupos que antes não eram lembrados pelo marketing de 

massas. 

Depois de estudos relacionados ao marketing de nicho e a cauda longa, 

chegou-se ao estudo sobre a geração “y”, mostrando suas principais características e 

desejos. Mostra-se que os nativos digitais são pessoas mais familiarizadas com a 

praticidade do mundo digital, acostumada a relacionar-se e expressar-se através dele, 

sendo assim, são possíveis consumidores de produtos virtuais ou digitais que são todos 

aqueles que podem ser vendidos e entregues eletronicamente, são os bens que já estão 

em formato digital ou que podem ser digitalizados. O produto virtual pode ser 

divulgado, vendido, pago pela internet e ser entregue através dela. 

Finalizado os estudos teóricos, foi elaborado um questionário com o 

objetivo de descobrir se a geração “y” de Fortaleza consume produtos virtuais, qual tipo 

de produto virtual essa parte da população mais consome, como ele é consumido e quais 

aspectos atraem ou distanciam os nativos digitais para o comércio eletrônico de 

digitalizados. Outro fator era entender quais os problemas encontrados pelos 

consumidores deste tipo de produto e o grau de satisfação dos mesmos com esses 

produtos.   

Os resultados recolhidos nas pesquisas mostram que a geração “y” de 

Fortaleza possui uma boa escolaridade sendo a maioria dos entrevistados com nível 

superior completo, superior incompleto e indivíduos que já estão fazendo especialização 

(Pós-Graduação, MBA e outros), sendo assim mostra-se que essa parte da população 

possui um futuro promissor como consumidores de produtos virtuais, pois com um 

melhor nível educacional o indivíduo poderá ter um trabalho melhor remunerado 

portando terá maiores chances de consumir. 

A utilização da internet segundo a pesquisa mostra que 36% dos 

entrevistados passam mais de 6 horas online, 32% passam de 3 a 4 horas conectados e 

23% de 5 a 6 horas, assim podemos concluir que a geração “y” de Fortaleza está 

acostumada a utilizar a internet por um bom período de tempo, a diferença de horas 

conectada entre homens e mulheres é mínima e o local mais utilizado pelos 

entrevistados para se conectar seriam suas casas, com 57% e depois o trabalho com 

39%, provavelmente por possuir melhor conexão, onde se passa mais tempo e maior 

privacidade. 

Produtos virtuais como livros, de entretenimento, softwares, entre outros já 

estão sendo consumidos por essa parcela da população de Fortaleza possuindo muitas 
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vantagens em relação as desvantagens e com um processo de crescimento de consumo 

desse tipo de produto pois as compras online estão muito aquecidas. Porém os homens 

consomem um pouco mais que as mulheres. 

Vimos também que com a melhora da internet móvel, algumas pessoas da 

geração “y” já consomem produtos virtuais utilizando o 3g ou 4g, por mais que a sua 

conexão não seja da melhor qualidade e as mulheres são a maioria desses consumidores. 

Isso mostra que esse tipo de produto possui mercado entre essa parcela da população 

fortalezense e que com a evolução da tecnologia, principalmente da internet móvel, os 

números de produtos virtuais consumidos só tendem a aumentar.  

Tratando-se de um tema novo onde a quantidade de pesquisas sobre o 

assunto é escassa no Brasil, podemos concluir que este estudo é apenas o começo dentre 

tantos outros estudos que há de vir sobre este tema que é de suma importância para 

comerciantes de produtos virtuais e seus consumidores.  

No Brasil ainda não possuímos internet de boa qualidade para todos, 

tornando-se caro possuir uma boa conexão, sendo o mesmo para a internet móvel, 

portanto mostra-se que o consumo de produtos virtuais possui relação com a qualidade 

da conexão, pois alguns desmaterializados precisam de internet de alta qualidade para 

funcionar, o que no momento em Fortaleza uma pequena parcela da população possui. 

Fica em aberto para próximos trabalhos um estudo mais focado na questão 

da qualidade da internet em relação ao consumo de produtos virtuais entre a população 

de Fortaleza, e quais os maiores consumidores desse tipo de produto, não limitando-se 

apenas a geração “y”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

REFERÊNCIAS 

 

ALBERTIN, A. L. Comércio Eletrônico. 2. Ed.Atlas, 1999. 
 
ANDERSON, Chris. A Cauda Longa. Tradução Afonso Celso da Cunha Serra. 7. ed. 
Rio de Janeiro: Elsevier/Campus, 2009. 
 
ARNOULD, E.; PRICE, L.; ZINKHAN, G. Consumers. 2. ed. New York: McGraw 
Hill, 2004. 
 
BLACKWELL, Roger D; MINIARD, Paul W.; ENGEL, James F. Comportamento do 
Consumidor. São Paulo: Cengage Learning, 2005. 
 
CASTELLS, M. A sociedade em rede. São Paulo: Paz e Terra, 2003. 
 
CERBASI, G.; BARBOSA, C. Mais tempo mais dinheiro: estratégias para uma vida 
mais equilibrada. Rio de Janeiro: Thomas Nelson Brasil, 2009.  
 
CHOI, S.; STHAL, D.; WHINSTON, A. The economics of eletronic commerce. 
Indianápolis: McMillan Technical Publishing, 1997. 
 
CHOI, S.; WHINSTON, A. The internet economy: technology and practice. Austin: 
SmartEcon Publishing, 2000. 
 
CHURCHILL Jr., Gilbert A., PETER, J. Paul. Marketing: criando valor para o cliente. 
São Paulo: Saraiva, 2000. 
 
CUNHA, Felipe Dias da et al. Manual do Portal Facopp: um hotsite de redação e 
estilo para um veículo multimidiático. Portal Facopp, 2012. 
 
DIAZ, Andrea Narholz; GERTNER, David. Marketing na Internet e Comportamento 
do Consumidor: Investigando a Dicotomia Hedonismo versus Utilitarismo na WWW. 
ENANPAD, 2000. 
 
ENGEL, J. F.; BLACKWELL, R. D.; MINIARD, P. W. Comportamento do 
consumidor. 8. Ed. Rio de Janeiro: LTC, 2000.  
 
ETZEL, Michael J.; WALKER, Bruce J.; STANTON, William J. Marketing. São 
Paulo: Editora Makron Books Ltda, 2001. 
 
FERGUSON, Douglas A.; PERSE, Elizabeth M. The World Wide Web as a Functional 

Alternative to Television. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 2000. 
 
GIGLIO, Ernesto. O comportamento do consumidor 2. ed. São Paulo: Pioneira, 2002. 
 
GLOBAL ONLINE RETAILING: Ernst & Yong; 2000. 
 
HOOLEY, Graham J.; SAUNDERS, John A.; PIERCY, Nigel F. Estratégia de 
marketing e posicionamento competitivo. 2. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2001. 



67 
 

 
HOWE, N.; STRAUSS, W. Generations: the history of America’s future, 1584 to 2069. 
New York: Morrow, 1991. 
 

KALAKOTA, R., WHINSTON, A. Electronic commerce: a manager´s guide. New 
York: Addison-Wesley, 1997. 
 
KAUFFMAN, Robert J. WALDEN, Eric A. Economics and electronic commerce: 

survey and directions for research. International Journal of Electronic Commerce, 2001. 
 
KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary. Princípios de marketing. 5. ed. Rio de 
Janeiro: Prentice-Hall do Brasil, 1995. 
 
                            ; ARMSTRONG, G. Princípios de Marketing. São Paulo: Pearson 
Prentice Hall, 2008. 
 
KOTLER, Philip. Administração de Marketing. 9. ed. São Paulo: Atlas, 1998. 
 
KOTLER, Philip.  Administração de Marketing: a edição do novo milênio. São Paulo: 
Prentice Hall, 2000. 
 
KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane. Administração de Marketing. 12. ed. São 
Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006. 
 
LEMOS, André; LÉVY, Pierre. O Futuro da Internet: em direção a uma 
Ciberdemocracia Planetária. São Paulo: Editora Paulus, 2010. 

LIAO, Ziqi; CHEUNG, Michael Tow. Internet Based E-Shopping and Consumer 

Attitudes: an Empirical Study; Information & Management; 2001. 

LOHSE, Gerald L.; BELLMAN, Steven; JOHNSON, Eric J. Consumer Buying 

Behavior on the Internet: Findings from Panel Data. Journal of Interactive Marketing, 
2000. 
 
MAINARDES, Rogério. Marketing: ideias, reflexões e prática. Gazeta do Povo, 
Curitiba, 22 maio 2006. Primeiro Caderno. 
 
MARCONI, M. de A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia científica. 6. 
ed. São Paulo: Atlas, 2007. 
 
MOWEN, J. C.; MINOR, M. S. Comportamento do consumidor. São Paulo: Prentice 
Hall, 2003. 
 
NUNES, P. Concepto de nicho de mercado e consumo de massas. Disponível em: 
<http://knoow.net/es/cieeconcom/gestion/> Acesso em 20 Setembro 2014. 
 
O’DONNELL, Jayne; YARROW, Kit. Gen BuY: how tweens, teens and twenty- 

somethings are revolutionizing retail. São Francisco: Editora Jossey-Bass, 2009. 
 



68 
 

OLIVEIRA-CASTRO, J. M. & FOXALL, G. R. Análise do comportamento do 
consumidor. Em J. Abreu-Rodrigues & M.R. Ribeiro (Org.), Análise do 
comportamento: pesquisa, teoria e aplicação. Artmed, 2005. 

PAPACHARISSI, Zizi; RUBIN, Alan M.; Predictors of Internet Use; Journal of 
Broadcast and Electronic Media, 2000. 

PETERSON, Robert A.; BALASUBRAMANIAN, Sridhar; BRONNENBERG, Bart J.; 
Exploring the Implications of the Internet for Consumer Marketing, 1997; in SHETH, 
Jagdish N.; ESHGHI, Abdolreza; KRISHNAN, Balaji C.; Internet Marketing; Harcourt 
College Publishers; Forth Worth; 2001. 

PRENSKY, Marc. Teaching Digital Natives-partnering for real learnig. Califórnia: 
Ed. Corwin, 2010.  
 
RICHERS, Raimer. O enigmático mais indispensável consumidor: teoria e prática. 
Revista da Administração, jul./set. de 1984. 
 
RAYPORT, Jeffrey, JAWORSKI, Bernard. E-commerce. New York: McGraw-Hill, 
2001. 
 
SCHIFFMAN, Leon G.; KANUK, Leslie Lazar. Comportamento do consumidor. 9. 
ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009. 
 
SHAPIRO, Carl; VARIAN, Hal R. A economia da informação: como os princípios 
econômicos se aplicam à era da Internet. 3. ed. Rio de Janeiro: Campus, 1999. 
 
SHETH, N. Jagdish; MITTAL, Banwari; NEWMAN, I. Bruce. Comportamento do 
cliente: indo além do comportamento do consumidor. São Paulo: Atlas, 2001.  
 
SOLOMON, M.R. Comportamento do consumidor, Porto Alegre, Bookman, 2002. 
 
                               Comportamento do consumidor, Porto Alegre, Bookman, 2008. 
 
TAPSCOTT, D. Geração digital: a crescente e irreversível ascensão da geração Net. 
São Paulo: Makron Books, 1999. 
 
TULGAN, B. Not everyone gets a trophy: how to manage generation Y. San Francisco: 
Jossey-Bass, 2009. 
 
TURBAN, Efraim, LEE, Jae., KING, David, CHUNG, H. Michael. Electronic 

commerce: a managerial perspective. New Jersey: Prentice-Hall, 1999. 
 
UNDERHILL, Paco. Vamos às compras: a ciência do consumo. São Paulo: Campus, 
1999. 
 
VASSOS, T. Marketing estratégico na Internet. São Paulo: Makron Books, 1987. 
 



69 
 

VIEIRA, E. A agonia dos hits. Disponível em: 
<http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EDG74764-6012-426,00.html>Acesso 
em : 20 Stembro 2014. 
 
Weinstein, Art. Segmentação de Mercado. Editora Atlas, São Paulo, 1995. 
 
ZWASS, Vladimir. International Journal of Electronic Commerce, 1996. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



70 
 

APÊNDICE 

 
FORMULÁRIO DE ENTREVISTAS 

 
1) Sexo 

 
( ) Masculino 
( ) Feminino 

 
2) Qual o seu grau de escolaridade? 

 
( ) Ensino médio incompleto 
( ) Ensino médio completo 
( ) Superior incompleto 
( ) Superior completo 
( ) Especialização (Pós- graduação, MBA e outros) 
( ) Mestrado 
( ) Doutorado 

 
3) Quantas horas por dia você gasta utilizando a internet? 

 
( ) 1 a 2 horas 
( ) 3 a 4 horas 
( ) 5 a 6 horas 
( ) Mais de 6 horas 

 
4) Qual local você costuma utilizar mais a internet? 

 
( ) Casa 
( ) Trabalho 
( ) Universidade 
( ) Shopping 
( ) Outro 

 
5) Você utiliza a Internet para: 

(Você pode escolher mais de uma opção) 
 
( ) Trabalho 
( ) Entretenimento 
( ) Informações e notícias 
( ) Pagamentos ( Internet Banking) 
( ) Jogos 
( ) Outro 
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6) Qual aparelho você mais utiliza para acessar a internet? 

 
( ) Computador de mesa 
( ) Notebook 
( ) Celular 
( ) Tablets 
( ) Video Games 
( ) Leitor de livros digitais 
( ) Outros 

 
7) Você possui algum produto virtual? 

 
( ) Sim 
( ) Não 

 
8) Qual produto virtual mais te interessa? 

(Você pode escolher mais de uma opção) 
 
( ) Livros no formato pdf 
( ) Softwares 
( ) Músicas 
( ) Filmes e Seriados 
( ) Serviço Online 
( ) Jogos 
( ) Outro 
( ) Não tenho interesse por produtos virtuais 

 
9) O que você enxerga como vantagem em um produto virtual? 

(Você pode escolher mais de uma opção) 
 
( ) Disponível 24 horas. 
( ) Não preciso de um espaço físico para guardá-lo. 
( ) Posso utiliza-lo em vários aparelhos. 
( ) Inúmeras formas de pagamento. 
( ) É um produto sustentável. 
( ) Recebimento instantâneo. 
( ) Outro. 
( ) Não possui vantagens. 

 
10)  O que você enxerga como desvantagem em um produto virtual? 

(Você pode escolher mais de uma opção) 
 
( ) Não ter o produto fisicamente. 
( ) Confiabilidade nas compras online. 
( ) Alguns produtos precisam sempre de conexão com a internet. 
( ) Alguns produtos precisam de uma boa internet para funcionar bem. 
( ) Alguns produtos precisam ser atualizados constantemente para serem usados. 
( ) Não gosto de me relacionar no mundo virtual. 
( ) Outro. 
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( ) Não possui desvantagem. 
11) Você já realizou alguma compra online? 

 
( ) Sim 
( ) Não 

 
12) Você já comprou algum "Produto Virtual"? 

(Se "Não", responda a questão 13 e se "Sim", responda a questão 14) 
 
( ) Sim 
( ) Não 

 
13) Se "Não", você pagaria por um produto virtual? 

 
( ) Sim 
( ) Não 

 
14) Se "Sim", o que você achou do produto? 

 
( ) Extremamente satisfeito. 
( ) Muito Satisfeito 
( ) Moderadamente satisfeito 
( ) Pouco satisfeito 
( ) Insatisfeito 

 
15) Você possui internet móvel? 

(Se "Sim" responda a questão 16). 
 
( ) Sim 
( ) Não 

 
16) Se "Sim" você já utilizou sua internet móvel para comprar algum produto 

virtual? 
 
( ) Sim 
( ) Não 

 


