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RESUMO

O comércio eletrônico, mais especificamente, o comércio nos sites de compra

coletiva, está sendo bastante visado por fornecedores e por consumidores, pois o

mesmo traz benefícios a ambos. O presente trabalho tem como objetivo identificar a

percepção dos usuários de sites de compra coletiva, possibilitando a identificação

dos fatores determinantes na busca da melhoria da satisfação dos usuários. Para

alcançar esse objetivo, foram realizadas pesquisas bibliográficas, abordando os

aspectos relevantes como comportamento do consumidor, satisfação e comércio

eletrônico. Para identificar a percepção dos usuários, foi utilizado o método de

pesquisa quantitativa com perguntas fechadas. O resultado mostrou que os usuários

estão satisfeitos com os sites de compras coletivas que oferecem a promoção, mas

não estão totalmente satisfeitos quanto aos fornecedores. A partir desse resultado é

possível focar mais nos fornecedores com que fazem parcerias, pois são os fatores

que mais apresentaram pontos críticos e trabalhar no seu desenvolvimento para o

alcance total da satisfação.

PALAVRAS-CHAVE: Comércio eletrônico; Comportamento do Consumidor; Compra

coletiva; Internet, Satisfação.
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ABSTRACT

The electronic commerce, more specifically, trade in group buying sites, is being

frequently targeted by suppliers and customers, because it brings benefits to both.

This study aims to identify the users' perception of group buying sites, allowing the

identification of determinants in the pursuit of improving user satisfaction. To achieve

this goal, literature searches were conducted on the subject, addressing the relevant

aspects of consumer behavior, satisfaction, and e-commerce. To identify the

perception of users, the method of quantitative survey with closed questions was

used. The result showed that the users are satisfied with the group buying sites

offering the promotion, but are not fully satisfied as to the suppliers. From this result it

is possible to focus more on forming partnerships with suppliers, as are the factors

that presented more critical points in their development and work towards achieving

full satisfaction.

KEYWORDS: Ecommerce; Consumer Behavior; Group buying; Internet, Satisfaction.



P á g i n a | 4

LISTA DE FIGURAS

FIGURA 1: Hierarquia das necessidades...................................................................17

FIGURA 2: Processo de decisão de compra..............................................................20

FIGURA 3: Hierarquização dos Desejos....................................................................22

FIGURA 4: Modelo de Expectativas da Satisfação...................................................29



P á g i n a | 5

LISTA DE GRÁFICOS

GRÁFICO 1: Evolução do faturamento do E-commerce............................................44

GRÁFICO 2: Evolução do número de novos e-consumidores...................................45

GRÁFICO 3: Razões para comprar online.................................................................46

GRÁFICO 4: Gênero .................................................................................................54

GRÁFICO 5: Faixa etária ..........................................................................................54

GRÁFICO 6: Compra através de site de compra coletiva..........................................55

GRÁFICO 7: Frequência de compra .........................................................................55

GRÁFICO 8: Serviços adquiridos com mais frequência.............................................56

GRÁFICO 9: Atratividade nos sites de compra coletiva.............................................56

GRÁFICO 10: Conhecimento dos sites de compra coletiva.......................................57

GRÁFICO 11: Comprar através de sites de compra coletiva.....................................57

GRÁFICO 12: Fatores determinantes quanto aos sites de compra coletiva..............59

GRÁFICO 13: Fatores determinantes quanto aos fornecedores de sites de compra

coletiva que adquiriu produtos/serviços...........................................................60



P á g i n a | 6

LISTA DE QUADROS

QUADRO 1: Classificação de consumidores conforme Giglio...................................19

QUADRO 2: Fatores que influenciam os consumidores............................................20

QUADRO 3: Soluções para diminuir a dissonância Cognitiva...................................23

QUADRO 4: Abordagens sobre a compra por impulso..............................................25

QUADRO 5: Componentes da expectativa................................................................29

QUADRO 6: Relações formadas pelo governo, empresas e consumidores..............35

QUADRO 7: Perspectivas do comércio eletrônico.....................................................37

QUADRO 8: Benefícios do comércio eletrônico.........................................................40

QUADRO 9: Ameaças que podem prejudicar os consumidores na internet..............43

QUADRO 10: Mecanismos de segurança na internet................................................43

QUADRO 11: Categorização dos valores buscados pelos internautas......................50

QUADRO 12: Teorias abordadas no questionário......................................................53



P á g i n a | 7

SUMÁRIO

RESUMO......................................................................................................................ii

LISTA DE FIGURAS....................................................................................................iv

LISTA DE GRÁFICOS..................................................................................................v

LISTA DE QUADRO....................................................................................................vi

1 INTRODUÇÃO...................................................................................................08

2 COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR..........................................................12

2.1 Teorias do Comportamento do Consumidor......................................................12

2.2 Processo de Decisão de Compra..................................................................... 19

3 SATISFAÇÃO DO CONSUMIDOR.....................................................................27

4 COMÉRCIO ELETRÔNICO...............................................................................34

4.1 Internet..............................................................................................................34

4.2 Comércio Eletrônico (E-COMMERCE)..............................................................36

4.3 E-COMMERCE no Brasil – Sites de Compra Coletiva......................................44

4.4 Comportamento do Consumidor Online............................................................48

5 FATORES DETERMINANTES PARA A SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS DE

SITES DE COMPRA COLETIVA.....................................................................52

5.1 Metodologia de pesquisa...................................................................................52

5.2 Análise dos resultados.......................................................................................53

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS...............................................................................61

REFERÊNCIAS .........................................................................................................64

ANEXOS.....................................................................................................................69

APÊNDICE.................................................................................................................73



P á g i n a | 8

1 INTRODUÇÃO

O Brasil vivencia uma época em que o acesso à tecnologia vai da população

de baixa renda à população de alta renda, do interior à capital. Isso se deve à

situação econômica atual, facilitando a disponibilidade e obtenção de produtos e

serviços e à tecnologia aprimorada, como computadores, notebooks, netbooks,

smartphones, dentre outros.

É possível notar facilmente a influência que o surgimento da internet tem no

cotidiano brasileiro, principalmente em relação à comunicação, tornando-a mais

rápida e eficiente. Também, a maior procura por conhecimentos em tempo real.

Dentro desse contexto, surgiu o comércio eletrônico ou, como também é

conhecido, e-commerce, que possui os sites de compra coletiva.

O comércio eletrônico gera economia na realização de transações e reduções

nos processos de comercialização e distribuição de produtos, tendo se destacado

por ser capaz de atuar como um forte instrumento de divulgação para uma

organização. O comércio eletrônico se destaca por possuir plataformas que estão

cada vez mais acessíveis, seguras e com vários recursos, como controle de

estoque, vendas e formas de pagamento, com informações em tempo real.

A crescente necessidade por conveniência, conforto e descontos por parte

dos clientes que realizam compras online, juntamente com as empresas que buscam

expandir o seu negócio através da internet, encontraram através de compras

coletivas uma maneira de juntar esses interesses, de forma rápida e com um custo

sensivelmente menor que a promoção tradicional – anúncios impressos, outdoors,

catálogos, cartazes e folhetos, dentre outros.

No ano de 2012, os sites de compras coletivas tiveram um faturamento de

R$ 1,65 bilhão de reais, alta de 8% comparado ao ano de 2011. Ainda segundo a 27ª

edição do relatório WebShoppers, o número de ofertas adquiridas obteve um

crescimento de 30% comparado ao ano de 2011, com 25,3 milhões de pedidos. Já o
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ticket médio teve uma queda em 2012 de 17% comparada com o ano 2011, tendo

um fechamento no valor médio de R$ 65,40, ocasionado, principalmente, pelo

aumento na venda de ofertas de bares e restaurantes, que possuem o valor de ticket

inferior a outras categorias, como turismo e viagens.

Atualmente, o segmento de compra coletiva no setor brasileiro comercializa

em sua maior parte bens de consumo não duráveis, como serviços de estética,

fotografia, academia, hospedagem, gastronomia, dentre outros que até pouco tempo

não possuíam espaço expressivo no e-commerce, como os eletrodomésticos.

O sucesso nesse segmento depende da credibilidade passada aos

consumidores, pois os mercados estão cada vez mais competitivos e dinâmicos, e

as empresas que têm maior probabilidade de sobreviver são, justamente, as que se

preocupam com as expectativas, desejos e necessidades do cliente.

De acordo com o site E-commerce News, Bjarne Munkerod Andersen, CEO

do site agregador de ofertas de compras coletivas ValeJunto, ressalta que depois da

febre inicial e de um período de crescimento expressivo, no qual milhares de sites de

compras coletivas foram criados, o mercado passou por um período de

consolidação, no qual só permaneceram no mercado as empresas mais

profissionalizadas, que souberam identificar os melhores parceiros e fazer um pós-

venda satisfatório junto aos consumidores, os quais estão mais atentos às

novidades, exigentes com a qualidade das ofertas e compartilhando e opinando

sobre as experiências.

Considerando essas informações, o trabalho apresentado mostra alguns

aspectos que trazem sucesso a esse mercado e como está o seu crescimento no

Brasil, como as novas tecnologias, os estímulos de Marketing, a situação econômica

atual positiva. Além da percepção dos consumidores em relação aos serviços e

produtos apresentados.

Posto isto, surgiu o interesse em elaborar uma pesquisa junto aos

consumidores de sites de compra coletiva da cidade de Fortaleza, identificando o
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crescimento desse setor e como os mesmos avaliam o nível de satisfação dos

serviços e produtos que lhes são disponibilizados.

O presente trabalho demonstra a evolução do mercado eletrônico de sites de

clubes de compra e como esse mercado vem impulsionando o consumo da

população. Além disso, identificar quais são os fatores determinantes na satisfação

do consumidor que faz uso dos sites de compra coletivas.

Considerando as informações descritas anteriormente, os objetivos que

norteiam esse trabalho são:

- Objetivo Geral

Identificar os fatores determinantes na satisfação dos usuários de sites de

compra coletiva, em Fortaleza.

- Objetivos Específicos

 Analisar o perfil dos consumidores de sites de compras coletivas; e

 Verificar a percepção dos consumidores quanto aos serviços e produtos

que os fornecedores disponibilizam através dos sites de compras

coletivas.

Para a realização deste trabalho, realizou-se uma pesquisa em livros, artigos,

sites da internet. Para complementar o trabalho teórico foi feito uma pesquisa

quantitativa, através de questionários com consumidores na capital do Ceará, a fim

de identificar a percepção dos consumidores de sites de clubes de compra, na

capital do Ceará.

A primeira seção refere-se à introdução, no qual é feita contextualização

sobre o tema, define o problema de pesquisa e seus objetivos.

Na segunda seção, é apresentado a evolução do comportamento do
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consumidor, principalmente quanto as teorias sobre o comportamento do

consumidor. São abordadas, também, as variáveis que influenciam na decisão de

compra do consumidor.

Na terceira seção, foi realizada uma revisão sobre o nível de satisfação do

consumidor, desde sua expectativa até o seu pós-compra.

Na quarta seção, foi realizada uma revisão sobre a literatura acerca do

comércio eletrônico, suas tecnologias, sobre a internet, sua história, evolução, assim

como a expansão do comércio eletrônico no Brasil. Foi feita, também, a

apresentação de conceitos, assim como características desse mercado, abordando

as vantagens, desvantagens, os benefícios, as barreiras e desafios enfrentados e as

diferenças do comércio tradicional.

Na quinta seção é apresentada a metodologia utilizada e a amostra estudada,

assim como sua especialidade, seu perfil, sua atuação e os seus pontos de sucesso

que permitiram a consolidação das empresas no mercado da capital do Ceará.

A definição pela cidade de Fortaleza para a realização desta pesquisa é em

função da disponibilidade de acesso aos consumidores de sites de compra coletiva e

da facilidade de acesso à coleta de dados. Acrescenta-se que o estado do Ceará

está entre os dez estados do Brasil mais populosos, com cerca de 8.778.576

habitantes, e a capital do Ceará, Fortaleza, possui um total de 2.551.806 habitantes,

de acordo com as estimações realizadas pelo Censo Demográfico em 2013 e

demonstradas no site do IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

Por fim, são apresentadas as conclusões obtidas com o estudo, e

proporcionar um conhecimento sobre a visão dos clientes em relação aos produtos e

serviços adquiridos através dos sites de compra coletiva.
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2 COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR

Com a expansão dos mercados, a concorrência está mais acirrada, e ganha

vantagem os fornecedores que identificam as necessidades, desejos e expectativas

dos consumidores.

As expectativas dos consumidores são formadas através de informações,

propagandas, experiências anteriores, dentre outros. Cabe aos fornecedores atingir

essas expectativas dos consumidores para torná-los clientes satisfeitos.

Com a internet, as informações se dispersam mais facilmente ao alcance dos

consumidores, que estão em constante busca por excelência em produtos e

serviços, conveniência e economizar esforço, tempo e dinheiro.

2.1 Teorias do Comportamento do Consumidor

Giglio (2002) cita alguns pressupostos sobre os quais as teorias sobre o

comportamento do consumidor se baseiam. De acordo com o autor, o ser humano é:

 Positivo, seu comportamento é ditado pelos processos racionais

(comparação, análise e síntese);

 Emocional, movido por afetos conscientes e inconscientes;

 Social, movido pelas regras de grupo;

 Dialético, movido pelas oposições da existência humana; e

 Complexo, movido por determinações e indeterminações de vários níveis,

tornando o seu comportamento imprevisível.

Giglio (2002) inicia com a visão positivista do ser humano que defende que só

é científico o que é empírico, isto é, obedecem aos critérios de observação,

mensuração, previsão e repetição.
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O positivismo tem implícitos dois modos de raciocínio, são eles: a indução e a

dedução. Na indução, ou generalização, o cientista deve observar e descrever fatos

empíricos, organizar e transpor em uma linguagem matemática. A partir dai, criam-

se, das sensações particulares, os axiomas mais gerais e descobre axiomas

intermediários, ou seja, consiste em, através de uma amostra, definir uma teoria

genérica. A indução faz a generalização, isto é, cria proposições universais a partir

de proposições particulares. O modo dedutivo é toda inferência que parte do

universal, a partir de uma lei geral, por exemplo, para o particular (GIGLIO, 2002).

A psicologia comportamental, seguindo uma linha positivista, colocava como

objeto de estudo apenas os fenômenos observáveis, eliminando emoções, afetos e

qualquer noção de incosciente. Entre os autores que estudaram essa linha, destaca-

se Frederick B. Skinner, com sua Teoria do Condicionamento (GIGLIO, 2002).

Segundo Giglio (2002), ocorre uma frequente confusão em relação aos

estímulos de condicionamento que são apresentados antes da compra e os que são

apresentados após. Os estímulos antes da compra são eliciadores do

comportamento (pretendem levar a pessoa a comprar), enquanto os após a compra

são os condicionates do comportamento (estímulos que pretendem que as pessoas

continuem a comprar após a primeira vez, ou aumentem sua frequência).

Ainda segundo o autor, um comportamento poderá ter sua frequência

aumentada se for sucedido por uma recompensa importante para o sujeito. Um

estímulo é dito reforçador se “existe a probabilidade de ocorrer o mesmo

comportamento, ou aumentar sua frequência, se for provado que esse mesmo

estímulo estará presente e é importante para a pessoa” (GIGLIO, 2002, p. 68).

Segundo Skinner (1967 apud GIGLIO, 2002), criamos hábitos com a repetição

do circuito comportamento-presente. Uma vez estabelecido um hábito, não é fácil se

desfazer.

Seguindo essa teoria, todo o consumo pode ser explicado como resultado de

estímulos operantes que funcionaram, ou seja, “uma cadeia de estímulos eliciadores
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que levam ao consumo e uma cadeia de estímulos operantes mantém o

comportamento” (GIGLIO, 2002, p. 70).

De acordo com Giglio (2002, p. 71), o hábito de comprar inclui diversos

comportamentos, como: escolha do local, horário, locomoção, etc., as vontades do

sujeito influenciam uma sequência. O que a teoria do condicionamento pode fazer é

“provocar estímulos eliciadores e operantes no roteiro de hábitos das pessoas,

objetivando que determinado comportamento incorpore-se ao conjunto de

comportamentos do hábito”.

No ramo científico da economia, o ser humano é colocado como agente e

paciente de processos de produção e troca. Segundo Gade (1980 apud GIGLIO,

2002, p. 15), “o homem tem necessidades e desejos infinitos que se contrapõem às

suas possibililidades finitas e limitadas de satisfazê-los. Não podemos adquirir tudo o

que desejamos”, temos de escolher a melhor maneira que maximize o prazer.

Um dos pressupostos acerca das teorias racionais mais importantes consiste

no conceito de que o ser humano distingue-se por sua capacidade de raciocínio, de

solução lógica de problemas e de flexibilidade na busca de opções de soluções. As

teorias racionais consideram os afetos humanos secundários, alegam que os

consumidores possuem controle de seu comportamento de consumo e estão no

controle desse comportamento (GIGLIO, 2002).

De acordo com a visão racional do comportamento de consumo, o consumo é

ditado por escolhas racionais sobre a disponibilidade dos produtos e dos recursos

necessários (GIGLIO, 2002).

Segundo Giglio (2002), as críticas em relação a essa teoria referem-se ao seu

caráter normativo e sua crença em previsão. Outro ponto é que a teoria acaba

dando mais importância às características dos produtos (objetivas) e menos as

características do consumidor (principalmente as subjetivas).

A sociologia define o ser humano como um ser social, entranhado nas regras
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de seu grupo. Seu comportamento é resultado da ação das regras sobre si e, ao

mesmo tempo, pode alterá-las. Para conhecer o comportamento de consumo pela

Sociologia devem-se conhecer as regras e a história das regras do grupo ao qual o

sujeito pertence (GIGLIO, 2002).

De acordo com Schiffman (1997 apud GIGLIO, 2002), a causa do consumo,

fundamentalmente, está na cultura do sujeito, considerando a noção de cultura como

um conjunto de regras e valores que orientam os pensamentos e ações das

pessoas.

Os sociólogos Marx, Engels e Hegel iniciaram a corrente conhecida como

dialética, a qual tem como pressuposto que “o comportamento humano é ditado por

condições objetivas e subjetivas, num processo constante de tese e antitese” (Giglio,

2002, p. 15). O seu objeto de investigação é a formação social do ser humano.

Para a dialética, a realidade social é formada pelas condições que o homem

cria, que pode ser modificada e, em certa medida, controlada e prevista. Têm-se as

condições objetivas, sobre as quais o homem não tem controle (sexo, idade,

ambiente fisico, etc.) e as condições subjetivas, as quais estão sob seu controle.

São as escolhas que cada um realiza (GIGLIO, 2002).

Ainda segundo Giglio (2002), em termos de validade, a visão dialética do

comportamento do ser humano é mais proveitosa que a visão positivista, já que

inclui o meio social e diminui a importância do controle e predição. O cotidiano do

meio de vida material determina o cotidiando da consciência do sujeito.

Levy-Strauss (1976 apud GIGLIO, 2002, p. 17) aparece como um dos

fundadores da visão estruturalista, esta teoria está baseada no pressuposto de que

“os fenômenos, embora variáveis, têm uma invariante, ou essência, supratemporal,

supra-espacial, que é a base das variações”. O estruturalismo defende o método do

reducionismo, no qual se deve eliminar o variável e o superficial para chegar à parte

mais essencial da questão.
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As teorias acerca da motivação do comportamento do consumidor são

fundamentadas a partir da afirmação que o comportamento do ser humano pode ser

entendido a partir de suas emoções, deixando o racional em segundo plano

(GIGLIO, 2002).

O pressuposto que a base do comportamento humano está nas emoções e

não na razão deu origem as teorias criadas por autores como Freud e Maslow. A

teoria de Maslow (apud GIGLIO, 2002) aceita a noção da consciência do sujeito

sobre seus comportamentos e seus motivos. Freud já coloca as emoções e seus

conteúdos ideativos no nível inconsciente.

A Teoria Psicodinâmica de Freud se baseia na informação que as pessoas

não conhecem seus verdadeiros desejos, pois existe uma espécie de mecanismo de

avaliação que determinam quais delas poderão tornar-se conscientes e quais não.

No entanto, deve-se ter cautela no uso de teorias do inconsciente, pois não

oferecerem instrumentos de avaliação, devido ao seu conceito fundamental não

operacional (GIGLIO, 2002, p. 60).

Ao criar a teoria das necessidades básicas, Maslow (apud GIGLIO, 2002)

estava interessado em criar uma teoria geral da motivação, e não somente no

comportamento do consumo. Sua tese principal é que as pessoas criam cinco

planos básicos na sua vida: satisfazer necessidades fisiológicas, segurança, afeto,

relacionamento e auto realização. Os níveis são independentes uns dos outros,

sendo a predominância dada por uma valoração da pessoa.

Ainda segundo o autor, as necessidades fisiológicas são as básicas para

sobrevivência, como fome, sede, e são à base dos desejos. A necessidade de

segurança física, como ter casa e roupa, é superior sobre aspectos éticos, como a

qualidade do bairro ou a marca da roupa. A necessidade de afeto exige que o sujeito

seja amado e reconhecido como importante para outras pessoas. Incluem-se nessa

necessidade os comportamentos de pertencer a grupos, a família, aos clubes. A

necessidade de relacionamento relaciona-se com o conhecimento dos outros e até o

próprio reconhecimento de valor. O indivíduo fará esforços para ter qualidades
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valorizadas pelo grupo no qual está inserido. Já a necessidade de realização, faz

com que o sujeito procure desenvolver suas potencialidades, seu autoconhecimento

(GIGLIO, 2002).

Corrobora com a ideia Las Casas (2001), o qual cita que Maslow criou um

estudo sobre a hierarquia das necessidades, no qual a desenvolveu a teoria que a

satisfação dos desejos e necessidades motiva o ser humano a buscar o objetivo de

auto-realização. Segundo ao autor, existem vários níveis de necessidades, e a cada

necessidade satisfeita, surge outro nível de necessidade.

De acordo com a Figura 1, Las Casas (2001) explica que as primeiras

necessidades básicas são as fisiológicas (necessidade de alimentos, satisfazer a

sede, de abrigo e de sexo). Essas são as necessidades predominantes e somente

após serem satisfeitas é que passam a serem relevantes às necessidades

seguintes, como a segurança, que será satisfeita através de poupança, seguro de

vida, casa própria, dentre outras. A seguinte necessidade é a afeição, necessidade

de amor e de reconhecimento. Seguida pela necessidade de prestígio por parte de

outras pessoas. Após todas essas necessidades satisfeitas, surge o objetivo de

auto-realização, para adquirir a auto-satisfação.

Figura 1 – Hierarquia das necessidades

A Teoria de Maslow é um sistema voltado para o presente do indivíduo, numa

Fonte: Las Casas (2001, p. 142)

Auto-
realização

Estima

Afeição

Segurança

Fisiológicas
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relação entre o que lhe acontece e o seu comportamento de consumo. O problema

nesse tipo de teoria que valorizam o presente é que as pessoas cotidianamente

mudam de planos, de expectativas e, como consequência, as percepções, os

valores e hábitos de consumo. Ou seja, a hierarquia do que é importante muda

(GIGLIO, 2002, p. 65).

Recursos metodológicos, como generalizações e classificação, são utilizados

pelas ciências. Segundo Giglio (2002, p. 79), “nos recursos de generalizações,

observa-se um fenômeno algumas vezes e se procuram elementos comuns

repetitivos à maioria deles, generalizando essa repetição para todas as ocorrências

do fenômeno. No recurso da classificação, desde que haja generalização anterior,

coloca-se um evento particular dentro da categoria em que se espera que ele seja

contido”, através de processos como: indução (generalizar a partir de alguns

exemplos) e dedução (inserir um exemplo numa generalização preexistente). A

generalização e a classificação facilitam a explicação de um evento isolado.

As teorias das tipologias do consumidor se baseiam em criar tipos de

consumidores, de acordo com suas bases de classificações, podem ser dividas em:

demográficas, psicográficas e por estilos de vida (GIGLIO, 2002).

A tipologia por critérios demográficos se baseiam na divisão dos grupos

humanos em variáveis mensuráveis, tais como: idade, sexo, estado civil, ocupação,

renda, número de filhos, entre outros. A variável classe social, variável demográfica,

basicamente, designa a renda do sujeito, seu nível escolar e sua disposição em ter

alguns produtos e serviços. Porém, são critérios discutíveis, já que a renda do

indivíduo pode não ter relação direta e causal com itens de consumo (GIGLIO,

2002).

De acordo com Giglio (2002), outras tipologias focam o lado emocional, como

as correspondentes às características da personalidade (ou traços psicográficos).

De acordo com essa tipologia (Giglio, 2002, p. 81), “conforme for o sujeito –

introvertido, extrovertido, afetivo, racional, impulsivo –, pode-se explicar a compra e

o consumo de determinados produtos e serviços”. Têm-se, atualmente, três
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possibilidades de psicografia, são elas: racionais (interessados nos processos

lógicos de decisão), emocionais (colocam os afetos como os verdadeiros

comandantes das decisões) e atitudinais (colocam os valores acima da razão e da

emoção, embora contenham partes deles).

Um estilo de vida consiste num conjunto de características de personalidades,

atitudes, valores e crenças, rotinas de trabalho, estudo e lazer. O perfil do estilo de

um indivíduo vem da relação entre as crenças os valores com os comportamentos,

um rótulo que define um conjunto provável de comportamentos (GIGLIO, 2002).

A dinâmica do mercado está cada vez mais veloz, ou, podemos dizer que, o

ciclo de vida do produto tem diminuído. Essa dinâmica traz como consequência o

estudo dos consumidores conforme estejam dispostos a comprar os produtos logo

no seu lançamento ou após. De acordo com essa disposição, surgiu uma

classificação de quatro tipos de consumidores (GIGLIO, 2002, p. 84), conforme o

Quadro 1:

Quadro 1 – Classificação de consumidores conforme Giglio

Fonte: Giglio (2002, p. 84)

2.2 Processo de Decisão de Compra

Conforme Las Casas (2001), o comportamento do consumidor é influenciado

por fatores internos, como sua estrutura psicológica, seu passado e suas

expectativas, e fatores externos do ambiente em que vive, como família, classe

social, grupos de referência e cultura.

Inovadores

Adotantes

Seguidores

Acomodados ou comprador tardio

Consumidores que compram o produto no lançamento, que objetivam

estar à frente do seu tempo.

Consumidores que querem produtos e serviços novos, mas se diferenciam

dos inovadores por terem um aspecto racional de não arriscarem

imediatamente.

Consumidores que só compram o produto quando já houve suficiente

experimentação, os fabricantes já colocaram os produtos melhorados no

mercado e o preço torna-se estável.

Consumidores que só compram os produtos em declínio, esperam

liquidações para comprar, não se importam se o produto está fora de

moda.
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Ainda segundo o autor, a Figura 2 explica que o processo de compra se inicia

pela necessidade de um produto ou serviço, seguido pela procura de informações e

análise em relação às características, condições de pagamento, preços, marcas e

benefícios oferecidos. Com essa análise, o consumidor irá tomar a decisão que lhe

trará maior vantagem. Após a compra, é feita uma nova avaliação da sua escolha,

que irá reforçar a sua escolha.

Figura 2 – Processo de decisão de compra

Conforme Kotler e Armstrong (p. 112, 2007), os consumidores são

influenciados por fatores que não podem ser controlados pelos fornecedores, mas

que devem ser levados em conta na hora de oferecer um produto ou serviço ao

cliente. São demonstrados no Quadro 2:

Quadro 2 – Fatores que influenciam os consumidores

Fonte: Kotler e Armstrong (2007, p. 112)

De acordo com Kotler e Armstrong (2007), o processo de decisão de compra

pode possuir cinco estágios: reconhecimento da necessidade, busca por

informações, avaliação das alternativas, decisão de compra e comportamento pós-

compra.

Fatores culturais

Fatores sociais

Fatores pessoais

Fatores psicológicos

Formado por pequenos grupos, família, papéis sociais e status – esses dois

últimos consistem nas atividades que se espera que uma pessoa desempenhe

de acordo com outras a seu redor, carregando um status que reflete a estima

que a sociedade lhe impôs.

Como idade e estágio no ciclo de vida, ocupação, situação financeira, estilo de

vida, personalidade e auto-imagem.

Desempenhados pela motivação – necessidades, percepção, aprendizagem –

experiências, crenças e atitudes.

Cultura, subculturas e classe social.

NECESSIDADE INFORMAÇÕES AVALIAÇÃO DECISÃO PÓS-COMPRA

Fonte: Las Casas (2001, pg. 137)
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Ainda conforme os autores, na etapa de reconhecimento da necessidade, o

consumidor reconhece um problema ou uma necessidade, causada por estímulos

internos (fome, sede, sexo) ou externos. Após o reconhecimento, o consumidor

busca informação através de fontes pessoais (família, amigos, conhecidos), fontes

comerciais (propaganda, embalagens, sites) e também fontes experimentais

(utilização do produto).

Para Kotler e Armstrong (2007), a avaliação das alternativas é a maneira

como o consumidor processa as informações para chegar a sua decisão de compra.

Após a decisão de compra, o produto/serviço pode atender as expectativas do

consumidor, deixando-o satisfeito, ou pode não atender às expectativas, deixando-o

desapontado.

De acordo com Giglio (2002), o consumo seria explicado como o

comportamento resultante do inconsciente, ou seja, o comportamento de consumo

seria uma das formas de satisfação dos desejos inconscientes.

O ato de consumo é um processo dinâmico de escolha. Pode-se entendê-lo

como uma série de passos que se iniciam com a consciência das expectativas e

terminam com a avaliação pós-compra, com características próprias cada um.

(GIGLIO, 2002).

Segundo Clemen (1996 apud GIGLIO, 2002), uma boa decisão é aquela que

minimiza os riscos. As escolhas sobre o que e como consumir começa antes do

momento de compra. O processo de escolha é influenciado pela qualidade das

expectativas do sujeito.

Oliver (1997 apud SOUZA, 2006) apresenta o modelo de hierarquia dos

desejos do consumidor, conforme mostra a Figura 3, que ilustra a existência de uma

zona de tolerância do consumidor e representa uma ferramenta de melhoria para o

oferecimento de serviços.
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Figura 3 – Hierarquização dos Desejos

Fonte: OLIVER (1997 apud SOUZA, 2006, p. 92)

A percepção é um processo de escolha e interpretação dos estímulos que se

relacionam com as expectativas. Krench (1974 apud GIGLIO, 2002, p. 117) enfatiza

que a palavra percepção refere-se “aos processos pelos quais os indivíduos

recebem estímulos, seleciona-os e interpreta-os”.

O indivíduo entra em contato com quatro fontes de estimulação: corpo, ideia,

meio físico e meio social. Porém, as estimulações são tão diversas que o sujeito é

obrigado a escolher e selecionar os estímulos que mais o interessa. A forma de

selecioná-los e interpretá-los dependem tanto das experiências anteriores quanto da

situação de expectativas naquele momento. Outra característica é a intensidade, e

quanto maior ela for, maior também será a probabilidade de o estímulo ser percebido

(GIGLIO, 2002).

Krench (1974 apud GIGLIO, 2002, p. 122) afirma que a mente do indivíduo

realiza três processos básicos de interpretação ao perceber os estímulos: a

similaridade (tendência de organizar estímulos semelhantes pertencentes à mesma

categoria), a proximidade (tendência de perceber coisas e objetos que se encontram

próximos formando um conjunto) e a continuidade (tendência a dar continuidade ao

que está incompleto). Todos esses processos dependem das características dos

estímulos, dos padrões perceptivos das pessoas e das características da situação

atual.
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Após a compra e o consumo de um determinado produto ou serviço, o

consumidor tem a possibilidade de comparar os resultados do presente com as

expectativas que originaram o consumo, buscando afirmar o acerto ou erro do seu

consumo. Nesse contexto, Festinger (1957 apud GIGLIO, 2002, p. 161) criou o

termo dissonância cognitiva, que se refere “ao processo e resultado final cognitivo e

emocional da verificação da diferença entre o que se esperava e o que ocorreu,

incluindo toda e qualquer discordância entre as ações, ideias e a ética do sujeito”.

Festinger (1957 apud SOUZA, 2006) cita que a dissonância cognitiva será

tanto mais importante quanto maior for o valor do produto e quanto mais severas

forem às consequências da sua escolha para o consumidor.

Segundo Giglio (2002), no nosso cotidiano, estamos frequentemente entrando

em dissonância. E cada vez que isso ocorre, tentamos criar mecanismos que

eliminem a frustação presente e uma possível frustação futura.

Giglio (2002, p. 163) cita as três soluções básicas que as pessoas buscam ao

sentir a dissonância cognitiva, que são demonstradas no Quadro 3:

Quadro 3 – Soluções para diminuir a dissonância cognitiva

Fonte: Giglio (2002, p. 163)

Giglio (2002) aborda a questão atual do consumismo e consumerismo, na

qual, o consumismo é definido como a compra sem necessidade, e o consumerismo,

definido como o movimento de consciência sobre o consumismo, que busca os

interesses dos consumidores.

Giglio (2002) cita três posições teóricas básicas:

Distorção das percepções

Depreciar a fonte de dissonância

Buscar apoio social

Existem situações de dissonância em que as duas soluções anteriores não são

possíveis, porque os estímulos são fortes demais para serem negados. Nesses

casos, o indivíduo busca apoio de algumas pessoas de seu meio.

Considerando que a percepção é a seleção de estímulos, ao sentir a

dissonância, a pessoa altera as percepções. Consiste em anular sua consciência

dos estímulos que originam a dissonância.

Considerando que, às vezes, os estímulos não podem ser negados, por sua

evidência.
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 Alderson (1971 apud GIGLIO, 2002, p. 235) explica que, numa explicação

econômica clássica, “o consumismo estaria ligado a ciclos de

disponibilidade financeira e de produtos nos seus vários cruzamentos.

Numa situação de desabastecimento, ao ter dinheiro, o consumidor faria

estoques de proteção, caracterizando o consumismo”;

 Num modelo explicativo derivado da Psicologia, o consumismo estaria

associado a variáveis psicológicas (ou psicográficas), que podem

abranger desde uma futilidade no estilo de vida até doenças graves de

falta de controle;

 Segundo Canclini (apud GIGLIO, 2002, p. 236), num modelo explicativo

derivado da Sociologia, pode-se definir o consumo em três momentos: “o

primeiro considera o processo de troca, apropriação e uso de produtos, o

segundo leva em conta os modos de interação entre fornecedores e

compradores e o terceiro considera o consumo como lugar de

diferenciação entre classes e grupos. É deste terceiro que deriva o

conceito de consumismo”.

Baudrillard (1995 apud GIGLIO, 2002, p. 236) definiu que o consumo

transformou-se na moral do mundo contemporâneo. “O homem ocidental perdeu

primeiramente seu sobrenome como padrão de identidade. Posterior, mas não

completamente, perdeu sua profissão como indicador de identidade. Agora sua

identidade é dada pelos bens que possui e essa forma de definição constitui o

âmago do consumismo”.

Seguindo esse raciocínio, segundo Canclini (apud GIGLIO, 2002, p. 237), “a

lógica que regula a distinção de classes não está na satisfação de necessidades,

mas na escassez dos bens e na impossibilidade de muitos possuírem”.

O consumismo está intimamente ligado à alienação do ser humano sobre

suas necessidades. Assim sendo, fica sem conhecer seus limites e potencialidades,

buscando a felicidade no que o grupo social coloca como importante (GIGLIO,
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2002).

A expressão “compra por impulso” costuma ser utilizada quando uma compra

é realizada sem muito envolvimento emocional e financeiro. Almeida (1993 apud

GIGLIO, 2002, p. 241) agrupou três abordagens principais sobre a compra por

impulso demonstradas no Quadro 4:

Quadro 4 – Abordagens sobre a compra por impulso

Fonte: Giglio (2002, p. 241)

Segundo Ribeiro (2012), por conta de os sites de compras coletivas

apresentarem diariamente ofertas diversificadas, expondo os consumidores a ofertas

tentadoras, layout’s simples e dinâmicos e ofertas com validade de tempo, o

consumidor passa a adquirir impulsivamente as ofertas disponíveis no momento. De

acordo com Felipini (2011 apud RIBEIRO, 2012), os sites de compras coletivas

oferecem aos consumidores o poder de compra de serviços ou produtos cuja

ausência não faria falta ao consumidor, levando o consumidor a compulsividade e

precipitação da compra imediata de produtos ou serviços que não fariam a menor

diferença no seu cotidiano.

Conforme Costa e Laran (2003 apud RIBEIRO, 2012), o consumidor, ao

adquirir produtos ou serviços de forma repentina e sem planejamento sobre esse

ato, obtém produtos ou serviços de forma puramente emocional.

Conforme visto pelos autores, o comportamento do consumidor deve ser

analisado então desde as suas expectativas antes da compra até as suas

percepções após a compra, que são os estímulos que vão fazer com que as

pessoas continuem a comprar após a primeira experiência. Esse comportamento

sofre influência de fatores internos (estrutura psicológica, suas experiências

passadas, suas expectativas, entre outros) e fatores externos (família, cultura,

Conceito tradicional

Conceito comportamental simples

Conceito comportamental exagerado

Compra não-planejada, cuja principal causa é devida ao meio ambiente ou

fatores de personalidade ou fatores culturais.

Compra emocional.

A compra por impulso seria mais apropriadamente denominada compra

compulsiva.
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classe social, grupos de referência, entre outros). O comportamento do consumidor

deve ser analisado a partir do momento em que o consumidor reconhece a

necessidade de compra até a análise pós-compra, e a relevância de cada estágio

varia entre os consumidores de acordo com a importância que o consumidor atribui

para cada estágio e a influência dos fatores internos e externos.

A próxima seção irá abordar sobre o a análise do processo de decisão de

compra, que poderá levar a satisfação ou a insatisfação quanto ao produto ou

serviço.
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3 SATISFAÇÃO DO CONSUMIDOR

Conforme Kotler e Armstrong (2003 apud VILELA et al., 2012), o Marketing é

o processo de planejar, executar e estabelecer preços, promoções e distribuições de

ideias, produtos e serviços com a intenção de criar trocas que satisfaçam os

indivíduos e as organizações. Ainda segundo os autores, os principais objetivos do

Marketing são: atrair novos clientes e manter os clientes atuais, através de trocas de

valores, por meio de descontos, brindes ou serviços diferenciados, e da satisfação

da necessidade dos clientes.

Para Gordon (2002 apud VILELA et al., 2012), o Marketing de

relacionamento, uma subdivisão do Marketing, é o processo contínuo de

identificação e criação de novos valores para os clientes, envolvendo a

compreensão, a concentração e a administração da colaboração entre fornecedores

e clientes selecionados, para que possam ser criados e compartilhados valores

mútuos.

Não basta conhecer os modos de compra e uso de um produto, precisam-se

conhecer as expectativas, as necessidades e os desejos que o cercam, para que se

possa, assim, adaptar os produtos ou incrementar a satisfação ao consumidor

(GIGLIO, 2002).

De acordo com Kotler (2009), o cliente novo, antes de comprar, cria certa

expectativa em relação ao fornecedor, com base na opinião de outros usuários, no

que foi prometido e em experiências passadas com compras semelhantes. A

probabilidade de que o cliente novo volte a comprar com o mesmo fornecedor, está

relacionada ao nível de satisfação com a primeira compra.

Ainda segundo o autor, um cliente insatisfeito pode comentar com outras

pessoas sobre a sua decepção com o fornecedor, e essas pessoas podem fazer

comentários desfavoráveis sobre a empresa para outras pessoas, aumentando os

números de clientes em potencial que escutam esses comentários desfavoráveis

sobre a empresa. Assim, a empresa além de perder um cliente, perde também
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diversos clientes em potencial, pois os mesmos não vão se sentir atraídos por esta

empresa com comentários negativos.

Segundo Giglio (2002), a necessidade pode ser exposta de duas maneiras.

Uma delas está associada ao conceito do inato, na qual tem um sentido de algo

inerente, impossível de ser modificado. A segunda está associada ao seu número

finito. Já o desejo, pode ser entendido como uma representação psíquica de um

futuro que o sujeito pretende alcançar, ou seja, o desejo refere-se a um futuro e não

a um passado.

Kotler e Armstrong (2007) reconhecem que as necessidades humanas a

seguir são elementos básicos da condição humana:

 Físicas: alimentação, vestuário, abrigo e segurança;

 Sociais: pertencer um grupo; e

 Individuais: conhecimento das próprias ideias e sentimentos.

Ainda segundo os autores, os desejos são a forma que as necessidades

humanas assumem quando são influenciadas pela cultura e pela personalidade do

individuo. Assim, uma combinação de produtos, serviços, informações ou

experiências são oferecidas ao mercado para que possam satisfazer uma

necessidade ou desejo.

Diversos produtos e serviços são oferecidos normalmente aos consumidores,

com o intuito de satisfazer uma determinada necessidade, fazendo com que os

consumidores criem expectativas em relação ao valor e a satisfação que lhes será

proporcionado. Após suas escolhas, os clientes satisfeitos têm uma maior tendência

de comprar novamente e de divulgar sobre a sua satisfação; já os clientes

insatisfeitos possuem uma maior tendência de mudar sua escolha e de depreciar o

produto/serviço para outros (KOTLER; ARMSTRONG, 2007).

As expectativas, de acordo com Giglio (2002), remetem ao futuro, são
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representantes psíquicas sobre as mudanças que se esperam na vida. As

expectativas possuem três componentes, são mostrados no Quadro 5:

Quadro 5 – Componentes da expectativa

Fonte: Giglio (2002)

Oliver (1997 apud SOUZA, 2006) afirma que expectativas significam uma

previsão de futuros eventos e o desempenho é a mais evidente expectativa. O autor

criou um modelo de expectativas de satisfação, ilustrado na Figura 4, o qual revela

que existe um processamento psicológico das expectativas que, ao serem

comparadas com o desempenho efetivo, levam à formação da satisfação do cliente.

Figura 4 – Modelo de Expectativas da Satisfação

Fonte: Oliver (1997 apud SOUZA, 2006, p. 91)

Segundo Oliver (1997 apud SOUZA, 2006, p. 77), “a satisfação, quando vista

do ponto de vista do cliente, é um estado emocional que reforça uma experiência

positiva”. Satisfação e insatisfação são influenciadas por estados emocionais

distintos, como alegria, tristeza, alívio e, em alguns casos, os impactos da

Ideativo

Afetivo

Operacional

Refere-se ao grau de interesse e afeto colocado no desejo. Assim como o

componente ideativo, a carga afetiva pode ser criada por fatores externos,

como por uma propaganda, por acontecimentos, ou por programas dirigidos.

É a definição de quais produtos e serviços podem auxiliar na satisfação da

expectativa.

São os resultados esperados após o comportamento.

Desempenho
Processamento

Psicológico

Satisfação /

Insatisfação

Estados Antecedentes

(ex. expectativas)
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insatisfação superam os da satisfação. Alguns fatores podem produzir a insatisfação,

no entanto, sua ausência pode não produzir satisfação, e vice-versa.

Ainda segundo o autor, a satisfação do cliente é uma avaliação ou um

julgamento que ocorre após uma experiência com um produto ou um serviço e é

relativa a uma transação específica. “Etimologicamente, sua raiz está ligada à

saciedade, uma sensação de suprimento até um limite em que se passa a sentir

efeitos negativos” (OLIVER, 1997 apud SOUZA, 2006, p. 78).

Segundo Vavra (1993), existe certa incerteza sobre como as expectativas

podem influenciar a satisfação. A teoria da consistência sugere que quanto maior for

à expectativa, mais os consumidores irão se esforçar para ter uma experiência

satisfatória. Enquanto que a teoria de assimilação e contraste tem a perspectiva de

que os consumidores podem exagerar (contrastando) ou minimizar (assimilando) as

diferenças de experiências com as expectativas.

Segundo Souza (2006), a satisfação é tida como um processo de avaliação

que ocorre não necessariamente no momento em que se dá a experiência de

consumo, pode ocorrer em um momento posterior às compras, quando o

consumidor realiza o processamento mental da satisfação.

As pessoas consomem porque há necessidade de satisfazer um desejo. Os

desejos básicos podem ser: o poder, a autonomia, a conquista, etc. Para Murray

(1938 apud SOUZA, 2006, p. 80), “a satisfação está relacionada à ideia de reforço,

uma recompensa que sustenta um posicionamento”.

A satisfação varia ao longo do tempo, depende do produto, do tipo de cliente

e conforme o grau de acesso a novas informações. Quando medida exclusivamente

em termos econômicos, desconsidera os fatores psicológicos e emocionais

(Andreansen; Lindestad, 1998 apud SOUZA, 2006). Essas mudanças dificultam as

comparações, as mensurações e os conceitos acerca da satisfação.

Todo produto está designado a desempenhar determinada função, e a
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mensuração do desempenho dos atributos de um produto ajudam no estudo da

satisfação. De acordo com Souza (2006, p. 88), “os atributos podem ser intrínsecos

(componentes físicos e características funcionais) ou extrínsecos (como o preço,

marca, propaganda). Utilizam-se os atributos intrínsecos para melhorar o produto em

si, e os extrínsecos para influenciar a decisão do consumidor quando encontrar

produtos com atributos intrínsecos semelhantes”.

Ainda segundo o autor, um atributo pode ser um requisito de mercado, o que

diminui sua importância relativa à satisfação como diferencial, porém, a ausência

deste atributo pode causar a insatisfação.

Jones e Sasser (1995 apud Souza, 2006, p. 89) citam quatro níveis de

elementos que influenciam a satisfação: “os elementos básicos dos produtos, os

serviços criados para facilitar a utilização (como atendimento ao cliente ou sites de

internet), o gerenciamento de reclamações (como função de reverter os episódios

negativos) e, os serviços de valor agregado (como customização)”.

A satisfação é o resultado final da comparação entre as referências internas e

externas de expectativas iniciais de desempenho e as referências finais após o

experimento do produto (ANDREASEN, 1977 apud SOUZA, 2006).

Conforme Las Casas (2006 apud FRÂNCIO; CAMPIGOTTO, 2008, p. 17), “o

produto final de um serviço é sempre um sentimento. Os clientes ficam satisfeitos ou

não conforme suas expectativas. Portanto, a qualidade do serviço é variável de

acordo com o tipo de pessoa”.

A satisfação e a qualidade para o cliente podem demonstrar sua importância

da seguinte forma:

“Qualidade descreve o grau de excelência ou superioridade de mercadorias
e serviços de uma empresa. É um termo abrangente que envolve,
simultaneamente, características tangíveis e intangíveis de uma mercadoria
ou serviço. Em sentido técnico, qualidade pode referir-se a aspectos físicos,
como durabilidade e segurança, incluindo também o componente intangível
da satisfação do cliente, a capacidade de uma mercadoria ou serviço de
atender ou exceder as necessidades expectativas do comprador. A
verdadeira mensuração da qualidade se da quando um empreendimento



P á g i n a | 32

satisfaz seus clientes.” BOONE; KURTZ (1998 apud FRÂNCIO;
CAMPIGOTTO, 2008, p. 18)

Likio (2007, p. 07) parte da perspectiva que a satisfação e a insatisfação

surgem da comparação que o consumidor faz entre a experiência com o produto e a

expectativa que tinha sobre o mesmo. “Se a experiência foi inferior à expectativa,

gera-se frustração ao consumidor. Por outro lado, se a experiência supera as

expectativas, o consumidor fica satisfeito podendo repetir a compra ou indicá-lo a

outros clientes em potencial”.

O nível de satisfação do consumidor ou seu encantamento estão baseados na

diferença entre expectativas e experiências sobre um determinado produto ou

serviço (SUDHARSHAM, 1995 apud LIKIO, 2007).

Segundo Sudharsham (1995 apud LIKIO, 2007, p. 07), “as expectativas do

consumidor são formadas por dois componentes: uma expectativa de valores de

troca a serem obtidos (relacionados com a diferença entre os vários benefícios que o

consumidor espera receber do produto e os seus respectivos custos de aquisição) e

uma expectativa de como eles devem ser tratados (modo de relacionamento,

baseado no nível de atendimento que o consumidor espera receber da organização

com a qual está efetuando a troca)”.

Segundo Vavra (1993), a qualidade de um produto ou serviço é um assunto

subjetivo, da forma que é julgada por um cliente, pois ela é está aberta para ser

interpretada pelo cliente. Algumas evidências são físicas, outras estarão baseadas

em interações com funcionários da empresa, por exemplo.

Zunin e Zunin (1972, apud VAVRA, 1993, p. 112), estabeleceram um padrão

que as empresas devem treinar seus funcionários para conseguir otimizar a

satisfação de um cliente. As linhas básicas do padrão são:

 Confiança;

 Criatividade;
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 Cuidado (interesse); e

 Consideração.

A qualidade está relacionada com aquilo que o cliente espera de um produto

ou serviço, sendo necessário conhecer como as expectativas são formadas.

Expectativas são formadas por cultura, propagandas, informações adquiridas, e

variam conforme tipo de cliente, tipo de situação, graus relativos de importância e

são extremamente dinâmicas, mudando no decorrer do tempo (VAVRA, 1993).

Para Reichheld (2002 apud SOUZA, 2006, p. 99), “melhorar a satisfação do

cliente é uma condição necessária, mas não suficiente, para a manutenção de um

relacionamento de longo prazo com o cliente”. Ainda segundo o autor, em

segmentos onde se tem alto nível de concorrência e baixos custos de mudança, um

cliente satisfeito não representa necessariamente um cliente fiel.

Conforme os autores, não se pode definir parâmetros exatos para analisar a

satisfação, visto que ela sofre interferência de diversos fatores internos e externos,

variando a importância conforme a influência desses fatores em cada consumidor. O

que se pode concluir é que, para buscar atingir a satisfação dos consumidores, o

fornecedor deve buscar compreender quais são as expectativas de seus clientes.

Além disso, o fornecedor tem uma maior probabilidade de perder o cliente

quando os mesmo ficam insatisfeitos com o produto ou serviço ofertado, e clientes

insatisfeitos podem fazer propaganda negativa para outros consumidores em

potencial. Nesse sentido, buscar atender as expectativas de seus consumidores

deve ser meta prioritária para todo gestor.

A próxima seção irá abordar sobre a internet e o comércio eletrônico, assim

como seu crescimento e sua influência no comércio.
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4 COMÉRCIO ELETRÔNICO

Esta seção aborda sobre a importância que a internet, assim como o

comércio eletrônico, vem assumindo no ambiente econômico atual. Serão

apresentados os conceitos, histórico da Internet no Brasil e no mundo, além da

internet como meio de negócios.

4.1 Internet

Albertin (2004, p. 41) ressalta que a internet não foi criada com fins sociais e

econômicos, mas com objetivos estratégicos e militares, “a internet foi idealizada, em

1969, como um sistema de comunicação de informações pela Advancd Research

Projects Agency (Arpa), que faz parte do Departamento de Defesa Norte-Americano,

sendo sites de pesquisas que compartilhavam informações e davam acesso a

computadores em qualquer lugar... permitindo fáceis alterações nas comunicações

em caso de ataque”.

Ainda segundo o autor, a internet não tem um ponto central de controle, pois,

de acordo com seus criadores, criaria um inaceitável risco de falha no sistema no

caso de um ataque, desastre natural ou erro humano. Assim, criou um ambiente de

sistema aberto, que permitiu rotear mensagens e informações por meio de

plataformas de rede amplamente dispersas.

A Arpanet foi segmentada, no meio da década de 80, em redes relativas do

Departamento de Defesa (DOD) e redes não relativas (non-DOD). Em

consequência, a National Science Foudantion assumiu o controle da rede de

pesquisa civil, que mais tarde tornou-se a Internet, a qual era restrita a uso de

pesquisa e educacional, sendo o uso comercial proibido pela NSF Acceptable Use

Policy. Com a enorme pressão politica, em 1993, a Internet foi aberta para os

negócios (ALBERTIN, 2004).

Corrobora com essa ideia Sartori (2002 apud KOETZ, 2004), o qual cita que

até a década de 90, todo o tráfego de informação pela internet estava restrito aos
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ambientes acadêmicos e científicos. Mas, ao longo dessa década, principalmente

com o surgimento da Word Wide Web (WWW), a internet foi sendo ampliada para

utilização comercial.

De acordo com Reedy et al. (2001, p. 100), “a internet é uma rede mundial de

computadores, acessada via modem1, linhas especiais de comunicação e satélites”.

Trata-se de um vasto mecanismo para a disseminação de informações e de

interação entre indivíduos e seus computadores, sem considerar a localização

geográfica.

Para Albertin (2004), a Internet é notória pelas brechas de segurança, devido

as suas origens e sua estrutura aberta. Porém, atualmente, os mecanismos de

seguranças se tornaram mais eficientes e estão sendo mais disponibilizados,

facilitando a transmissão de informação e a transferência de valores.

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação – responsável pela formulação

e implementação da Política Nacional de Ciência e Tecnologia (2000 apud

MONTENEGRO FILHO, 2009, p. 42) explica o ambiente de negócios eletrônicos

como sendo “formado por três agentes principais: o governo, as empresas e os

consumidores”, os quais desenvolvem entre si as seguintes relações mostradas no

Quadro 6:

Quadro 6 – Relações formadas pelo governo, empresas e consumidores

Fonte: Montenegro Filho (2009, p. 42)

1 Dispositivo eletrônico que modula um sinal digital em uma onda analógica, pronta a ser transmitida pela linha
telefônica, e que demodula o sinal analógico e o reconverte para o formato digital original. Utilizado para
conexão à Internet, BBS, ou a outro computador.

B2B (business to business ou negócio a negócio)

B2C (business to consumer ou negócio a consumidor)

B2G (business to goverment ou negócio a governo)

C2C (costumer to costumer ou consumidor a consumidor)

G2C (goverment to costumer ou governo a consumidor)

G2G (goverment to goverment ou governo a governo) São as transações ocorridas entre governo e governo.

Consiste nas transações ocorridas entre empresas.

São as transações ocorridas entre empresas e consumidores.

Consiste nas transações ocorridas entre empresas e governo.

Consiste nas transações ocorridas entre consumidores finais.

São as transações ocorridas entre governo e consumidor.
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4.2 Comércio Eletrônico (E-COMMERCE)

De acordo com Reedy et al. (2001), o comércio eletrônico (e-commerce),

simplificadamente, são as transações de negócios através de redes de

computadores. Pode incluir, também, a compra e venda através da World Wide Web

e da Internet, transferência eletrônica de fundos, cartões inteligentes, dinheiro digital

e entre outras.

O comércio eletrônico não se trata apenas de vendas pela internet, é uma

mudança no modelo de negócios, mudando a estrutura de custos e conexões entre

compradores, vendedores e intermediários (KALAKOTA; ROBINSON, 2002).

Albertin (2004, p. 15) define o comércio eletrônico como “a realização de toda

cadeia de valor nos processos de negócio num ambiente eletrônico, por meio da

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

objetivos de negócio”.

Martin (1999 apud AVELAR, 2007) afirma que o comércio eletrônico é mais do

que a venda e a oferta de produtos e serviços pela internet, é um conjunto de

elementos no qual se dá a oferta de produtos e serviços por diversos meios

eletrônicos, tais como: aparelhos de fax, telefone, internet, etc.

Segundo Hoffman, Novak e Chatterjee (1996 apud ALBERTIN, 2004), a

Internet mudou radicalmente a forma como as empresas interagem com seus

clientes. Mudando os clientes de passivos recebedores de comunicação de

Marketing, para controladores de informações e de processo de aquisição,

permitindo tornarem-se participantes ativos dos processos de mercado.

As alterações que a internet vem provocando na sociedade, na forma como

as pessoas se relacionam, estudam, trabalham, adquirem produtos e serviços, além

de informações, ocasionam uma maior curiosidade em relação à internet. Kotler e

Mohanbir (2001 apud KOETZ, 2004) afirmam que após a internet, deverá existir uma

nova postura dos profissionais de Marketing, que deverão assumir o papel de
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facilitador, deverão ter suas ações mais transparentes e disponíveis e suas ações

deverão ser para a manutenção de clientes, ao invés da conquista de clientes.

Ao longo da história do setor, os profissionais de Marketing têm se
interessado em gerar valor de troca de uma única vez, ou seja, realizar a
venda naquela transação em questão. Os profissionais de Marketing
precisarão construir valor de relacionamento com seus clientes, o que
requer uma compreensão mais íntima de cada um dos clientes, obtida por
intermédio do gerenciamento do conhecimento de clientes, e uma
aprendizagem de como realizar vendas cruzadas e vender a seus clientes
mais produtos ou linhas de produto mais sofisticadas, além da construção
de um capital de relacionamento que faça com que seja mais vantajoso
para os clientes fazer negócio com eles. A ênfase da Era da Informação
mudará da conquista para a retenção de clientes, e do valor da transação
para o valor que um cliente vitalício possui. (KOTLER; MOHANBIR, 2001
apud KOETZ, 2004, p. 26).

Outra mudança foi a desintermediação, ou seja, a eliminação de

intermediários no canal de valor. Embora níveis inteiros não possam ser eliminados,

pode haver mudanças de poder entre os níveis. Os varejistas devem entender o

novo contexto do comércio eletrônico para aproveitar as oportunidades e alavancar

seus pontos fortes, seu relacionamento com os clientes e a sua imagem (VASSOS,

1998).

Segundo Kalakota e Whinston (1997 apud ALBERTIN, 2004), resumidamente,

o comércio eletrônico pode ser tido como a compra e venda de informações,

produtos e serviços por meio de redes de computadores, e que esse comércio

possui inúmeras perspectivas, cada uma com uma definição diferente. O comércio

eletrônico pode ser apresentado através das seguintes perspectivas representadas

no Quadro 7:

Quadro 7 – Perspectivas do comércio eletrônico

Fonte: Kalakota; Whinston (1997 apud ALBERTIN, 2004)

De comunicação

De processo de negócio

De serviço

De online

Entrega de informações, produtos, serviços ou pagamentos por meio de

meios eletrônicos, como linhas de telefone ou redes de computadores.

Aplicação de tecnologia para as transações comerciais e de fluxos de

dados.

Ferramenta que pode cortar custos de serviços, melhorando a qualidade

de mercadorias e aumentando a velocidade de entrega.

Provê a capacidade de comprar e vender produtos e informações na

internet.
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Kotler (2009), afirma que o comércio eletrônico alterou os conceitos de

espaço, tempo e volume, pois uma empresa não precisa ocupar muitos espaço,

podendo ser virtual e estar em qualquer lugar. O tempo e a distância já não

representam grandes custos e barreiras comerciais, como no passado.

Reedy et al. (2001, p. 212) informa que para obter sucesso nesse comércio,

deve-se criar um site fácil de usar, divertido e rápido, procurar controlar o

consumidor ao focalizar sua atenção, curiosidade e interesse em seu produto ou

serviço e nos benefícios que proporciona. Podem-se usar elementos da mídia, como

gráficos, movimentos e som. Para o autor um site é “um arquivo de informações

residente em um servidor conectado por endereço à World Wide Web, podendo

incluir texto, fotos, ilustrações, músicas e outros programas de computador”.

A internet oferece vantagens em relação ao ambiente físico, no sentido que o

consumidor pode pesquisar características de produtos, preços, condições de

pagamentos, entregas, serviços adicionais e quaisquer outras informações que

deseja obter com custos mínimos e num período de tempo bem inferior. Em relação

ao conteúdo, devem ser utilizadas formas diferenciadas de abordagens,

promovendo a interação e a participação dos usuários. Devem-se criar vínculos com

o consumidor, estimulando sua volta ao site (TAPSCOTT, 1998 apud KOETZ, 2004).

Segundo Kotler (2009), os mercados eletrônicos oferecem vantagens para o

comprador, como: disponibilidade de sete dias por semana, 24 horas por dia; não é

preciso deslocamento, economizando tempo e dinheiro; comparação de preço.

Porém, o autor informa também as desvantagens, que são: a espera do

recebimento, que pode levar de um ou mais dias; não poder tocar ou verificar a

mercadoria antes de fazer o pedido.

As vendas na internet, segundo Vassos (1998), devem satisfazer os

consumidores de forma melhor que o varejo tradicional. Conforme o autor, as

vendas através da internet deve oferecer ao consumidor pelo menos uma das

vantagens a seguir:
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 Preço menor;

 Maior sortimento;

 Melhor serviço;

 Maior conveniência;

 Gratificação imediata (entrega rápida), e

 Maior divertimento.

Corrobora com a ideia Kalakota e Robinson (2002), definindo que os clientes

online, buscam melhor velocidade de serviço, conveniência, personalização e preços

menores.

Albertin (2004, p. 16) explica que “o comércio eletrônico é uma alavanca para

novas estratégias de gerenciamento de clientes”, principalmente por que:

 Conectam diretamente compradores e vendedores;

 Apoia trocas de informações totalmente digitadas entre eles;

 Eliminam os limites de tempo e lugar;

 Apoiam interatividade, podendo adaptar-se ao comportamento do cliente;

e

 Podem ser atualizados em tempo real, o que os possibilita de manter

sempre atualizados.

Bloch, Pigneur e Segev (1996 apud ALBERTIN, 2004, p. 169) apresentam os

benefícios que impulsionam a utilização do comércio eletrônico, podendo ser

benefícios diretamente mensuráveis (promoção de produtos, novo canal de vendas,
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economia direta, inovação de produtos, tempo para comercializar e serviços a

clientes) como indiretos, qualitativos (novas oportunidades de negócios e

relacionamento com clientes). Os benefícios podem ser assim explicados conforme

o Quadro 8:

Quadro 8 – Benefícios do comércio eletrônico

Fonte: Bloch; Pigneur; Segev (1996 apud Albertin, 2004, p. 169)

Os canais de distribuição de uma empresa podem se expandir com uma

Promoção de produtos

Novo canal de vendas

Economia direta

Inovação de produtos

Tempo para comercializar

Serviço à cliente

Novas oportunidades de negócio

Relacionamento com clientes

Aprendizagem de tecnologia

A disponibilização de respostas online para problemas, por meio de guia

de solução, interação com o correio eletrônico, com disponibilidade de

24 horas por dia e 365 dias por ano ajudando a construir a confiança e a

retenção do cliente.

Alterações nas estruturas da indústria permitiu notar novas formas de

intermediários ou intermediários de informações, caracterizado pela alta

disponibilidade de informação e a desintermediação, conectando

diretamente compradores e vendedores.

Relacionamento com clientes poderão ser construídos com mais

personalização, já que possui uma maior facilidade de obter informações

sobre as necessidades dos clientes e seus padrões de comportamento.

O rápido progresso do comércio eletrônico força as empresas a se

adaptarem a esse tipo de comércio, e a buscarem novos enfoques

organizacionais.

Pode ser visto como um canal de marketing adicional, permitindo

aumentar o alcance de clientes, tendo a vantagem de sua

disponibilidade, que pode ser em qualquer hora ou lugar, uma vez que o

cliente tenha a infraestrutura certa para acessar as informações.

Representam um novo canal de vendas com alcance direto aos clientes e

com natureza bidirecional na comunicação de informações entre os

participantes dos processos.

Os sistemas de comércio eletrônico podem reduzir os custos de

comercialização, distribuição e serviços a clientes através do

compartilhamento de uma infraestrutura digital, como a internet,

comparado com ter uma infraestrutura física própria.

A natureza baseada em informações permite que produtos novos ou já

existentes sejam customizados de maneira inovadora, de acordo com as

preferências de seus clientes, podendo criar produtos específicos para

cada cliente, de acordo com suas necessidades, tornando o cliente parte

do projeto do próprio produto.

Os sistemas de comércio eletrônico permitem reduzir o ciclo de vida de

produzir e entregar informações e serviços.
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vitrine virtual, o que pode ocasionar o aumento de vendas. A empresa que utilizar a

internet pode escolher qual vai ser a utilização do site: vendas online, propaganda

online, atendimento ao consumidor online ou outras atividades de vendas e

distribuição. Criar um site da empresa pode ajudar no fato de que ele opera 24 horas

por dia, todos os dias, sendo uma vantagem para a empresa que comercializam no

exterior, devido às diferenças de fusos. A capacidade de confirmação por e-mail ou

fax automático traz a confirmação do pedido e alívio pra o consumidor em ter seu

pedido confirmado. Existem ainda as FAQs (Frequently Asked Questions), que são

as perguntas feitas com frequência, elas são desenvolvidas e respondidas para que

os leitores não precisem esperar por uma resposta (REEDY et al., 2001).

Reedy et al. (2001) cita uma das vantagens de se utilizar a internet como

meio de comércio é a oportunidade para testar novos produtos e serviços, ou

mesmo o teste de novos conceitos de produtos e serviços entre a base de clientes

existentes.

Ainda segundo o autor, há vantagens em relação aos veículos tradicionais de

propaganda, como outdoors, panfletos, dentre outros, já que o tempo para atualizar

um site não leva, normalmente, mais do que 48 horas e o tempo para os veículos

tradicionais de propagandas podem levar semanas ou meses, como no caso de

filmagens ou na criação, produção e impressão de folhetos.

Joines, Scherer e Scheufele (2003 apud KOETZ, 2004) concluem que o meio

de comércio eletrônico apresenta compatibilidade com quase tudo, desde livros até

produtos alimentícios. De acordo com um estudo feito pelos autores, com o objetivo

de analisar a influência das variáveis demográficas e os fatores de motivação nos

consumidores virtuais, os fatores motivacionais têm uma influência muito maior no

desempenho dos usuários da internet do que as variáveis demográficas. Fatores

como idade, nível de escolaridade e renda apresentaram relações significativas com

o comportamento desses usuários.

Ainda segundo o estudo, revelaram alguns fatores de motivação que

influenciam os usuários do comércio eletrônico, como:
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 Disponibilização de informações, a fim de pesquisar preços, produtos,

dentre outros;

 Controle interativo que o meio permite; e

 Fatores sociais na realização de compras online, fazendo com que se

sintam parte de uma comunidade, trocando ideias com outras pessoas

sobre os produtos, os serviços e demais aspectos oferecidos pelo site.

Conforme os autores Kovacs, Farias e Santo (2007, apud FERREIRA et al.,

2001), a compra pela internet pode proporcionar alguns riscos, como o de perda da

privacidade das informações, ou o não recebimento da compra no prazo

estabelecido. Existe também outros receios, como o de comprar um produto

falsificado, ou de não receber o produto, ou de ter o computador invadido e também

de ter o número de cartão de crédito usado para outros fins.

Além dos elementos que aumentam o fluxo nos sites de e-commerce, existem

fatores que podem retardar esse fluxo, como a segurança e a privacidade na

internet, através da qual é passada confiança e credibilidade aos usuários desse

negócio. A privacidade envolve a proteção às informações do consumidor e a

segurança refere-se às precauções a fim de que o consumidor não seja vítima de

fraudes ou danos financeiros. Montenegro Filho (2000 apud AVELAR, 2007, p. 93)

mostra que é necessário identificar as principais ameaças nesse processo

eletrônico. Ainda segundo o autor, existem seis ameaças que podem prejudicar as

atividades dos usuários na internet, conforme mostra o Quadro 9:
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Quadro 9 – Ameaças que podem prejudicar os consumidores na internet

Fonte: Montenegro Filho (2000 apud AVELAR, 2007, p. 93)

Ainda de acordo com o autor, existem mecanismos de segurança que podem

evitar ou dificultar essas atitudes, como demonstra o Quadro 10:

Quadro 10 – Mecanismos de segurança na internet

Fonte: Montenegro Filho (2000 apud AVELAR, 2007, p. 93)

O Secure Sockets Layer (SSL) foi introduzido em 1995 como um meio de

proporcionar privacidade com respeito à informação transmitida entre o browser2 de

um usuário e um servidor-alvo, como por exemplo, um comerciante. O SSL usa uma

2 Programa de computador que habilita seus usuários a interagirem com documentos virtuais da Internet,
também conhecidos como páginas da web, que podem ser escritas em linguagens como HTML, ASP, PHP, e que
estão hospedadas num servidor Web.

Acesso não autorizado

Alteração de dados

Monitorização

Spoofing

Negação de serviço

Repudiação

Quando um sistema ou um indivíduo tenta acessar ilicitamente um sistema

para interceptar transmissões ou adquirir informações relevantes.

Consiste nas alterações de informações, tais como dados dos usuários,

números de cartões de créditos, sem que o proprietário saiba.

Consiste no acesso a informações confidenciais que são trocadas durante

uma transação, sem que os envolvidos tomem conhecimento.

Se realiza através de um site falso que se passa por servidor, podendo

acessar os dados de forma ilícita.

Consiste na negação de acesso a determinado serviço.

Ocorre quando uma das partes envolvidas no processo nega o

acontecimento do mesmo.

Firewall

Criptografia

Protocolos de autenticação

Certificados digitais

Selos digitais

É um dispositivo que monitora e controla todo o trafego de informações

entre a internet e a intranet organizacional, com o propósito de restringir

o acesso de estranhos à rede privada da empresa.

Consiste em converter informações para um formato seguro, ilegível e

secreto com a finalidade de proteger tal conteúdo.

São ferramentas que possibilitam a verificação da identidade de um

individuo, podendo realizar algumas ações, como: ignorar um invasor ou

tomar precauções defensivas.

São mecanismos que se associam a identidade de um usuário a códigos

que fornecem a comprovação da identidade do mesmo.

São utilizados para a comprovação referente à data de documentos

formulados para posterior conhecimento, ou seja, pode comprovar o

período em que um documento digital, por exemplo, foi criado.
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forma de código que proporciona privacidade às informações que estão sendo

transmitidas. O Secure Electronic Transactions (SET) é protocolo que proporciona

segurança nas transações que utilizam cartões de crédito (REEDY et al., 2001).

Através de uma pesquisa do IBOPE – Instituto Brasileiro de Opinião Pública e

Estatística (2010), o especialista em Marketing digital, Claudio Torres, percebe que

as redes sociais3 contribuem para o sucesso do e-commerce, funcionando como um

veículo eficaz para a propagação das ofertas. Sendo um meio de atingir rapidamente

o seu público-alvo em maior abrangência e de um modo mais rápido, já que esse

público gosta de compartilhar informações e recomendar produtos ou serviços.

4.3 E-COMMERCE no Brasil – SITES DE COMPRA COLETIVA

Segundo o 29º relatório WebShoppers – relatório realizado pela empresa E-

Bit que analisa a evolução do e-commerce, o comércio eletrônico brasileiro fechou o

ano de 2013 com um faturamento total de R$ 28,8 bilhões ao longo do ano, 28%

maior que o registrado no ano de 2012, quando os ganhos chegaram a R$ 22,5

bilhões. Para o ano de 2014, a estimativa é que o setor continue em ascensão e

tenha um faturamento superior a R$ 34,5 bilhões, correspondendo a um aumento de

20% em relação a 2013, conforme Gráfico 1.

Gráfico 1 – Evolução do faturamento do E-commerce (em milhões – R$)

Fonte: 29º relatório WebShoppers – E-Bit

Ainda conforme o relatório, um total de 3,98 milhões de pessoas fez sua

3 Uma rede social é uma estrutura social composta por pessoas ou organizações, conectadas por um ou vários
tipos de relações, que partilham valores e objetivos comuns.
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primeira compra online no primeiro semestre de 2013 no Brasil, demonstrado no

Gráfico 2. O número de consumidores únicos, ou seja, que já fizeram ao menos um

pedido através da internet, passou de 51,3 milhões. Em 2014, a expectativa é que o

número de pedidos feitos pela internet cresça 26%, em relação a 2013, chegando a

111,54 milhões.

Gráfico 2 – Evolução do número de novos e-consumidores (em Milhões – R$)

Fonte: 28º relatório WebShoppers – E-Bit

Outra informação a ser considerada, de acordo com a e-bit, é o fato de os

compradores antigos estarem comprando com mais frequência no e-commerce,

tornando o ato de comprar um hábito, e não mais uma novidade.

O relatório fala também sobre a popularização de smartphones e tablets,

somado ao desenvolvimento de novas tecnologias e maior divulgação através das

redes sociais, ocasionou o crescimento no setor de e-commerce. Em janeiro de

2013, as transações concluídas por dispositivos móveis correspondiam a 2,5% de

todas as vendas online. Em dezembro o número já havia passado de 4,5%.

O relatório pesquisou sobre as razões que levariam aos consumidores a fazer

compras online, chegaram-se ao resultado que os melhores preços são os maiores

motivadores para essa compra, conforme Gráfico 3. Conforme a pesquisa, 59%

comprariam mais pela internet caso encontrassem produtos com preços mais

baixos, seguidos de comparação de preços entre várias lojas com 44% e promoções

com 40%.
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Gráfico 3 – Razões para comprar online

Fonte: 29º relatório WebShoppers – E-Bit

Ainda segundo o relatório, 82% informaram que preços mais baixos são um

estímulo para continuar fazendo compras online, seguidos pelo frete grátis com

58%, segurança e sigilo de dados com 37%, mostrando que preços mais acessíveis

e segurança continuam sendo a grande motivação para esses consumidores.

Ao analisarem o critério para não comprar em uma loja online, a falta de

confiança no ambiente virtual ficou em primeiro lugar com 15%, seguido de preço

com 14% e prazo de entrega com 13%.

Perfis de consumo com frequência, acima de quatro compras nos últimos seis

meses, têm menor percentual de insatisfação, o que sugere que conforme adquire

experiência, o nível de satisfação do consumidor aumenta, possivelmente devido à

maior familiaridade com a compra online, o que facilita a escolha de lojas, itens e

formas de pagamento. Clientes satisfeitos geram maior valor para a empresa,

porque, além de consumirem mais, geram recomendações positivas para novos

consumidores, conforme o relatório WebShoppers.

Ainda segundo o relatório WebShoppers, o setor de compras coletivas faturou

R$ 1,65 milhão durante o ano de 2012, representando um crescimento nominal de

8% comparado ao ano de 2011. Entretanto, o número de ofertas obteve um

crescimento de 30%, com 25,5 milhões de pedidos no ano de 2012.
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Ribeiro (2012) informa que a falta de veracidade e clareza nas informações, a

qualificação dos fornecedores e a falta de pós venda, ainda geram limitações,

distanciando o consumidor dos sites de compra coletiva.

Segundo Gavioli (2011), Andrew Mason iniciou o modelo de negócio da

compra coletiva através na internet nos Estados Unidos, quando lançou o primeiro

site do gênero em novembro de 2008, o Groupon. No Brasil, o Peixe Urbano

introduziu esse comércio, começando suas atividades em março de 2010. Desde

então, os brasileiros tem aumentado a busca por sites de compra coletiva,

beneficiando tanto as empresas que podem vender suas mercadorias em maior

volume por conta de seu baixo preço, assim como os consumidores, que poderão

adquirir produtos com descontos que podem variar entre 30% a 90%.

Enoshita (2011) explica que os sites de compra coletiva funcionam da

seguinte forma: uma empresa faz parceria com o site que apresenta a promoção em

sua página, oferecendo um determinado número de cupons promocionais por um

tempo limitado. Concluída a venda, o site fica com uma porcentagem do valor pago

pelo cupom e repassa o restante para o empresário, sendo seu objetivo aproximar o

consumidor do anunciante e receber uma comissão por esse serviço. Para o

consumidor o interessante é o preço menor. Já para o empresário, a vantagem é

garantir a venda em alta escala e adquirir publicidade para seu estabelecimento

através do site, sem precisar investir em outras mídias, como outdoors ou panfletos.

O estabelecimento acaba por atrair pessoas de várias classes sociais e de várias

localizações diferentes, podendo assim conquistar novos clientes que não seriam

necessariamente seu público-alvo, além da à diminuição de estoques indesejáveis,

já que, normalmente, a oferta atinge um grande número de clientes. Outra vantagem

para o fornecedor está no consumo de produtos complementares a oferta, o que faz

com que o estabelecimento tenha um ganho adicional decorrente do consumo de

outros itens não inclusos na oferta.

Olhando para o lado de investimento necessário em um site destes, algumas

providências são necessárias, como informa Valle (2010): “o programa para a

criação de um site de descontos é relativamente barato, levando-se em
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consideração o retorno que pode ser obtido no projeto. Já existem softwares prontos

no mercado, não sendo necessário ser desenvolvidos do inicio. Existem muitas

empresas que oferecem este tipo de software e serviço com preços a partir de

R$ 5.000, dependendo do grau de customização necessário. É necessário um

profissional de programação para a manutenção do sistema utilizado. Um

profissional qualificado para essa função tem uma remuneração mensal de

aproximadamente R$ 2.000 ao mês”.

Os sites oferecem, em maior parte, bens de consumo não duráveis, como

serviços de estética, gastronomia, hospedagem, dentre outros, considerados itens

sem ter muita necessidade ou os comprados em excesso, mostrando uma geração

mais impulsiva. Assim, no cenário atual da economia brasileira, a propensão ao

consumo tem ganhado impulso. O e-commerce vem adquirindo um espaço maior

que nos anos anteriores, sendo os sites de compra coletiva grande parte desse

espaço.

4.4 Comportamento do Consumidor Online

O crescente desenvolvimento nas áreas de informática, de telecomunicações,

da informação, do transporte e de outras tecnologias, causou mudanças na forma

como as empresas entregam valor a seus clientes. A tecnologia que mais causou

mudanças foi a Internet, conectando indivíduos e divulgando informações a qualquer

hora e qualquer lugar (KOTLER; ARMSTRONG, 2007).

Segundo Fagundes (2004 apud VIANA, 2007), “a globalização é um

fenômeno que apresenta uma relação direta com o desenvolvimento da tecnologia

de informação, processo que inclui também as telecomunicações.”

Ainda segundo o autor, a globalização gerou um cenário que possibilitou o

mercado se expandir e dinamizar mais facilmente, que as informações fossem

trocadas constantemente e que grandes grupos pudessem influenciar decisões

governamentais, com o objetivo de maximizar seus lucros.
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O comportamento do consumidor, com a interferência da internet, passa por

três estágios: pré-compra, compra e pós-compra. Sheth e Mittal (2004 apud KOETZ,

2004, p. 34) identificam os estágios como:

“o primeiro, que antecede o ato da compra, envolve questões como o
reconhecimento do problema que irá despertar a intenção da compra, a
busca por informações e a avaliação de alternativas. O estágio da compra
está relacionado a aspectos como personalização, privacidade e segurança
no ambiente online, confiança em comprar pela Internet e o desafio de
transformar navegadores em compradores. Por fim, o pós-compra que pode
afetar o comportamento do consumidor online em relação à satisfação e à
fidelidade.”

O reconhecimento do problema pode ser incentivado por estímulos internos

ou externos. Os estímulos internos são os mesmos para o ambiente online e off-line.

Os estímulos externos podem ser estimulados pela facilidade de navegação de um

site, por anúncios publicitários e por aspectos relacionados à internet (SHETH;

MITTAL, 2004 apud KOETZ, 2004).

Ainda segundo os autores, após o reconhecimento do problema inicia a de

informações com o intuito de solucionar o problema. Nesse caso, a Internet possui

vantagem em relação aos meios tradicionais, ou seja, os espaços físicos. Os

usuários de internet não necessitam ficar restrito a uma determinada marca, a um

determinado horário ou a uma determinada localidade geográfica. Outra fonte de

informações são os chats, comunidades, por meio dos quais os consumidores

interagem entre si, trocando opiniões, experiências de compra, de empresa, dentre

outras informações.

Koetz (2004) investigou os principais valores buscados por usuários de

Internet. A partir da análise feita com estudantes brasileiros, os resultados finais

detectados foram agrupados em categorias mais amplas, estabelecidas com o

propósito de identificar pontos em convergência existentes nas percepções de valor

dos consumidores. Assim, as oito categorias de valor identificadas foram:

 Desejo de reconhecimento e aceitação pelo grupo social;

 Desejo de reconhecimento e ascensão profissional;
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 Liberdade, autonomia e controle da situação;

 Busca por segurança (valorização de procedimentos seguros);

 Reconhecimento do valor do cliente pela empresa;

 Sentimento de fazer parte de um grupo, de uma comunidade;

 Valorização do tempo: capacidade de executar diversas tarefas ao mesmo

tempo; e

 Ampliação dos limites, sensação de ser universal.

Segundo Kim (2002 apud LIKIO, 2007), os valores buscados pelos

internautas podem ser categorizados em seis, demonstrados no Quadro 11:

Quadro 11 – Categorização dos valores buscados pelos internautas

Fonte: Kim (2002 apud LIKIO, 2007).

Conforme visto pelos autores, a internet é responsável por grandes mudanças

entre as relações sociais e os modelos de negócio em todo o mundo. O

encurtamento de distância entre pessoas, a obtenção de informação em menor

tempo, acarretaram rápidas mudanças na comunicação.

Os clientes online buscam melhor preço, melhor serviço, diversificação,

Conveniência

Recursos para economizar tempo, esforço e dinheiro

Excelência em produtos e serviços oferecidos

Entretenimento e estímulos sensoriais

Interação social

Ambiente agradável
Os internautas sentem a necessidade de estarem em ambientes

esteticamente agradáveis e que transmitam sensações positivas.

Consumidores exigem acessibilidade 24 horas por dia e a navegação pelo

web site deve ser simples e fácil.

O internauta busca o máximo de benefÍcio pelo menos custo de

aquisição.

O consumidor exige os melhores produtos e serviços a preços justos,

atendimento rápido e de qualidade, suporte de informações por parte da

empresa antes, durante e depois da compra.

No ambiente virtual, a visão e audição são os sentidos que são

estimulados.

Salas de bate-papo e outros tipos de encontros virtuais são solicitados.
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conveniência, diversão em relação ao varejo tradicional. Os receios referentes ao

comércio eletrônico estão sendo minimizados com o aumento de privacidade e

segurança na internet.

O e-commerce no Brasil continua em expansão e a previsão é que continue

aumentando a o número de vendas. Nesse contexto estão inseridos os sites de

compra coletiva, que oferecem, em maior parte, bens de consumo não-duráveis,

beneficiando tanto os fornecedores quanto os consumidores.

Na seção seguinte, será apresentada a metodologia utilizada para esta

pesquisa, assim como a análise dos dados obtidos a partir do questionário aplicado.



P á g i n a | 52

5 FATORES DETERMINANTES PARA A SATISFAÇÃO DOS

USUÁRIOS DE SITES DE COMPRA COLETIVA

A presente seção apresenta a metodologia utilizada para a realização da

pesquisa, cuja principal finalidade foi prospectar informações sobre os fatores

determinantes para a obtenção de satisfação nas compras efetuadas através de

sites de compra coletiva, considerando o estudo de natureza quantitativa. Abordando

o questionário como instrumento de pesquisa.

5.1 Metodologia de pesquisa

Para Marconi e Lakatos (2010), a pesquisa bibliográfica é a obtenção de

dados através dos principais trabalhos já realizados, por serem capazes de fornecer

dados atuais e relevantes relacionados ao tema proposto, servindo de suporte à

investigação.

Nas pesquisas quantitativas, os dados empíricos são processados

quantitativamente após uma coleta objetiva e um tratamento objetivo desses dados.

A pesquisa deve fazer um levantamento do referencial teórico apontado pelo tema,

sendo os dados responsáveis por revelar a informação que se pesquisa (BAPTISTA;

CAMPOS, 2010, p. 40).

Para garantir o aproveitamento dos dados coletados é utilizada uma análise

quantitativa Sendo os resultados analisados através da tabulação dos dados obtidos

com questionários (LAVILLE; DIONNE, 1999, apud BAPTISTA; CAMPOS, 2010).

Com base no referencial teórico anteriormente apresentado, será utilizada a

metodologia da pesquisa bibliográfica em livros, artigos científicos e trabalhos de

graduação. Também será feito uso da pesquisa quantitativa para verificar os fatores

determinantes na satisfação do consumidor e também quantificar as suas decisões.

Conforme Vavra (1993), a satisfação do cliente é um assunto muito complexo,

pois envolve o conhecimento sobre o produto/serviço e como e por que os clientes
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os compram. Para isso, requer ter conhecimento sobre as expectativas dos clientes,

que são resultados que vão além do conhecimento do produto ou do serviço em si.

As expectativas são moldadas através da cultura, propaganda, informação adquirida

anteriormente, entre outras.

A técnica do questionário será utilizada para levantamento de informações,

baseados nos seguintes tópicos:

Quadro 12 – Teorias abordadas no questionário

O questionário será dividido em três partes: perfil dos consumidores, fatores

determinantes quanto aos sites de compra coletiva e fatores determinantes quanto

aos fornecedores de sites de compra coletiva.

A relevância da pesquisa encontra-se na nítida diminuição de sites de compra

coletivas, resultado da consolidação dos grandes players desse setor e como os

sites estão atualmente suprindo as necessidades do mercado.

O procedimento adotado para a obtenção de dados da pesquisa foi de

pesquisa de campo, com aplicação de questionário.

5.2 Análise dos resultados

Os resultados coletados nos meses de maio e junho de 2014, através do

questionário mostrado no apêndice, envolvendo os principais quesitos que compõe o

universo do usuário de site de compra coletiva, foram tabelados e, para melhor

visualização e compreensão dos resultados, foram utilizados gráficos dos tipos pizza

e barra, juntamente com a análise quantitativa dos dados.

Tópicos

Comportamento do consumidor

Satisfação

Comércio online - compras coletivas

Questões

Afim de conhecer o perfil dos consumidores de sites de compra coletiva

(sexo, idade, frequência de compra, costumes, preços adquiridos).

Visando identificar os motivos que levam a valorização do

produto/serviço, motivação, motivos para desistir.

Identificar quais são os fatores determinantes e quais os obstáculos

nesse setor para a obtenção da satisfação dos seus usuários.
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Como resultado da aplicação do questionário, em relação ao gênero, 58% foi

do gênero feminino e 42% do gênero masculino.

Gráfico 4: Gênero

Fonte: Dados da pesquisa

O resultado sobre a faixa etária foi composto por 35% de entrevistados na

faixa etária de 16 a 25 anos, 40% de entrevistados na faixa de 26 a 35 anos, 20% na

faixa etária de 36 a 45 anos e 5% acima de 45 anos.

Gráfico 5: Faixa etária

Fonte: Dados da pesquisa

Do total de entrevistados, 68% já haviam feito pelo menos uma compra

através do site de compra coletiva, enquanto que os 32% restantes não haviam feito.
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Gráfico 6: Compra através de site de compra coletiva

Fonte: Dados da pesquisa

Tratando-se da frequência de compra, dos 68% que afirmaram já ter feito pelo

menos uma compra em sites de compra coletiva, 10% responderam que fazem

compra mais de uma vez por mês, 31% afirmaram que realizam pelo menos uma

compra a cada dois meses, outros 36% afirmaram realizar compra pelo menos uma

vez a cada seis meses, e outros 23% uma vez por ano.

Gráfico 7: Frequência de compra

Fonte: Dados da pesquisa

Do total de entrevistados, 42% informaram que adquirem com mais

frequência serviços relacionados a gastronomia, seguidos de 28% de serviços de

estética, 14 % de hospedagem e 16% relacionados a outros serviços.
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Gráfico 8: Serviços adquiridos com mais frequência

Fonte: Dados da pesquisa

Questionados sobre o que mais atrai nos sites de compras coletivas, 58%

informaram sentir-se atraídos pelos preços, 23% pelos serviços ofertados, 12% pela

diversificação de ofertas, e 7% informaram sentir-se atraídos por outros motivos.

Gráfico 9: Atratividade nos sites de compra coletiva

Fonte: Dados da pesquisa

Em relação ao conhecimento sobre as ofertas dos sites de compras coletivas,

58% dos entrevistados informaram ter conhecimento através de anúncios/e-mail,

11% informaram ter conhecimento através de indicação de amigo, 3% através de

sites de busca, e 28% através de outros meios.
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Gráfico 10: Conhecimento dos sites de compra coletiva

Fonte: Dados da pesquisa

Os resultados obtidos mostram que 92% dos respondentes que já haviam

realizado pelo menos uma compra em sites de compra coletiva, utilizariam sites de

compra coletiva para fazer uma nova compra.

Gráfico 11: Comprar através de site de compra coletiva

Fonte: Dados da pesquisa

Os resultados a seguir, foram obtidos a partir dos 68% dos respondentes, os

quais já haviam realizados pelo menos uma compra através de site de compra

coletiva.

É possível visualizar que os preços praticados nos sites de compra coletiva

não são totalmente satisfatórios para os seus consumidores, pois mostrou um

percentual de 13% de insatisfação em relação a esse quesito.

58%
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28% Anúncios/E-mail

Indicação de amigo

Sites de buscas

Outros

92%
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Sim

Não
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Os quesitos referentes à avaliação do site, clareza das informações, agilidade

no atendimento, variedade das ofertas e organização do site, mostraram-se bastante

satisfatórios, com percentuais de satisfação de 54%, 64%, 28%, 36% e 41%,

respectivamente.

Em relação aos sites observou um percentual de 3% de insatisfação referente

ao atendimento comercial do site.

Em relação aos fornecedores, percebe-se que a atenção dos funcionários

possui um alto índice de insatisfação, com 18% dos respondentes. Seguidos da

organização do estabelecimento e formas de pagamento, ambos com 8% de

insatisfação, e avaliação do estabelecimento com 5%.

Os quesitos referentes a horários e atendimento, localização e facilidade de

acesso obtiveram percentuais de satisfação de 54%, 59% e 43%, respectivamente.

Em relação à qualidade dos produtos/serviços e a limpeza/higiene do

estabelecimento do fornecedor, verificou percentuais de 23% e 21% de satisfação.
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A próxima seção irá comentar sobre as considerações acerca da pesquisa

realizada, assim como os seus resultados.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A abordagem teórica foi a base para a conclusão desta pesquisa,

proporcionando o entendimento que a satisfação é resultado de um grupo de

comportamentos que começa com a expectativa sobre o serviço e acaba com a

percepção do serviço adquirido.

A diminuição dos sites de compra coletiva e a consolidação dos grandes

players tornou esse mercado mais competitivo e levou a iniciativa de investigar a

percepção dos fatores determinantes na satisfação dos usuários de sites de compra

coletiva.

Esta pesquisa contribui através da medição de fatores selecionados do nível

de satisfação dos clientes de sites de compra coletivas, e, também, identificar os

fatores com que esse mercado precisa dar maior relevância.

Para isto, desenvolveu-se uma revisão bibliográfica, onde foi analisado alguns

conceitos referentes a satisfação, e todos os conceitos demonstram que a satisfação

pode ser influenciada por vários fatores, mas acima de tudo pela experiência do

consumidor.

A satisfação do consumidor poderá influenciar fatores como fidelidade,

recomendações positivas, na competitividade e na satisfação dos colaboradores. A

satisfação reforça a imagem positiva da marca, aumentando a probabilidade de ser

utilizada novamente, enquanto a insatisfação leva a diminuição de probabilidade de

utilização, podendo levar o usuário a fazer comentários negativos a outros usuários

e possíveis usuários.

As críticas negativas, geradas pela insatisfação, devem ser analisadas, para

que possam reverter a situação e evitar que outros consumidores tenham a mesma

percepção.

Outro ponto estudado foi sobre o modelo em questão, ou seja, o mercado de



P á g i n a | 62

sites de compras coletivas. A pesquisa incorporou as principais dimensões que

fazem parte do processo de compra através de sites de compra coletiva.

Dos 8 fatores referentes aos sites de compra coletiva, 6 (avaliação do site,

clareza das informações, agilidade no atendimento, suporte técnico, variedade de

ofertas e organização o site) obtiveram classificações predominantemente muita

satisfatória e totalmente satisfatória. Devendo dar ênfase a questões como

atendimento comercial do site e preços praticados.

Em relação aos 9 fatores referentes aos fornecedores de sites de compra

coletiva, somente 4 (horário de atendimento, organização, localização e facilidade de

acesso) obtiveram predominâncias no nível muito satisfatório e totalmente

satisfatório. Fatores como avaliação do estabelecimento, atenção dos funcionários,

qualidade dos produtos/serviços, limpeza/higiene e formas de pagamento devem ser

analisados, para que os fornecedores possam aumentar o nível de satisfação dos

seus consumidores, em vista o nível de serviços esperado e comparação com o

nível de serviço percebido por eles. Sendo essa informação importante para o site,

que tem o fornecedor como parceiro, e para o próprio fornecedor, para que consiga

satisfazer os seus consumidores.

Em virtude das respostas adquiridas através do questionário, é necessário

refletir sobre alguns pontos referentes aos serviços, como oportunidade de melhoria

para os sites e os seus fornecedores.

Em vista da pesquisa realizada, entende-se que a satisfação dos usuários de

sites de compra coletiva foi satisfatória, mesmo que eles não tenham atingido o nível

máximo de satisfação. Levando-se em conta o que foi pesquisado, é importante a

empresa saber se posicionar em relação a oferecer seus serviços com qualidade, e

manter clientes fiéis.

É necessário que os sites de compra coletiva busquem melhoria,

principalmente nos preços praticados, para uma maior atratividade de seus usuários.

Seguido da preocupação dos fornecedores com quem mantêm relações, pois os
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quesitos que mais geraram insatisfação dentre os usuários foram a atenção dos

funcionários e a organização do estabelecimento.
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ANEXOS

Anexo 1: Situação econômica no Brasil. Fonte: IPEADATA, 2014

Data
Salário mínimo real - R$ - Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA)

- GAC12_SALMINRE12

Índice de
condições

econômicas atuais
(ICEA)

População
economicamente
ativa (PEA) - RMs

Taxa de
desemprego -
referência: 30
dias - RMs -

(%)

2003.01 $ 364,50 74,6 20.621 11,20

2003.02 $ 359,26 75,5 20.689 11,60

2003.03 $ 354,40 71,9 20.836 12,10

2003.04 $ 419,49 78,8 20.925 12,40

2003.05 $ 415,38 79,3 21.103 12,80

2003.06 $ 415,63 82,4 21.156 13,00

2003.07 $ 415,46 75,0 21.092 12,80

2003.08 $ 414,72 74,6 21.320 13,00

2003.09 $ 411,34 75,5 21.555 12,90

2003.10 $ 409,75 76,8 21.466 12,90

2003.11 $ 408,23 79,7 21.520 12,20

2003.12 $ 406,04 85,6 21.259 10,90

2004.01 $ 402,70 95,7 21.006 11,70

2004.02 $ 401,13 93,9 21.087 12,00

2004.03 $ 398,86 85,9 21.367 12,80

2004.04 $ 397,23 82,9 21.581 13,10

2004.05 $ 428,62 100,4 21.539 12,20

2004.06 $ 426,49 93,9 21.507 11,70

2004.07 $ 423,40 98,0 21.581 11,20

2004.08 $ 421,29 94,2 21.683 11,40

2004.09 $ 420,58 95,3 21.783 10,90

2004.10 $ 419,87 112,4 21.722 10,50

2004.11 $ 418,03 112,4 21.838 10,60

2004.12 $ 414,46 120,1 21.606 9,60

2005.01 $ 412,11 124,1 21.440 10,20

2005.02 $ 410,31 124,1 21.475 10,60

2005.03 $ 407,33 124,8 21.658 10,80

2005.04 $ 403,66 121,2 21.662 10,80

2005.05 $ 462,52 115,2 21.776 10,20

2005.06 $ 463,03 113,5 21.590 9,40

2005.07 $ 462,90 114,6 21.578 9,40

2005.08 $ 462,90 116,3 21.656 9,40

2005.09 $ 462,20 103,1 21.896 9,60

2005.10 $ 459,54 99,5 21.891 9,60

2005.11 $ 457,07 115,7 21.938 9,60

2005.12 $ 455,25 126,3 21.751 8,30

2006.01 $ 453,53 125,8 21.713 9,20

2006.02 $ 452,48 128,1 21.807 10,10

2006.03 $ 451,27 130,2 21.880 10,40

2006.04 $ 525,85 128,7 21.792 10,40

2006.05 $ 525,16 131,6 21.862 10,20

2006.06 $ 525,53 124,5 22.101 10,40

2006.07 $ 524,95 128,0 22.265 10,70

2006.08 $ 525,06 120,1 22.470 10,60

2006.09 $ 524,22 125,0 22.577 10,00

2006.10 $ 521,98 123,6 22.486 9,80
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2006.11 $ 519,79 125,1 22.491 9,50

2006.12 $ 516,59 121,3 22.226 8,40

2007.01 $ 514,07 136,8 22.182 9,30

2007.02 $ 511,92 138,2 22.217 9,90

2007.03 $ 509,68 132,4 22.435 10,10

2007.04 $ 551,93 135,8 22.351 10,10

2007.05 $ 550,50 136,7 22.369 10,10

2007.06 $ 548,80 138,4 22.536 9,70

2007.07 $ 547,05 140,2 22.521 9,50

2007.08 $ 543,84 136,4 22.765 9,50

2007.09 $ 542,49 141,1 22.833 9,00

2007.10 $ 540,86 147,0 22.802 8,70

2007.11 $ 538,55 150,1 22.841 8,20

2007.12 $ 533,37 145,8 22.563 7,40

2008.01 $ 529,72 153,6 22.575 8,00

2008.02 $ 527,19 153,6 22.630 8,70

2008.03 $ 572,82 153,8 22.721 8,60

2008.04 $ 569,18 157,1 22.811 8,50

2008.05 $ 563,77 155,1 22.741 7,90

2008.06 $ 558,69 152,2 22.978 7,80

2008.07 $ 555,46 140,2 22.977 8,10

2008.08 $ 554,30 140,5 23.003 7,60

2008.09 $ 553,47 139,0 23.175 7,60

2008.10 $ 550,72 139,6 23.304 7,50

2008.11 $ 548,63 131,7 23.221 7,60

2008.12 $ 547,05 120,4 23.074 6,80

2009.01 $ 543,57 119,6 23.044 8,20

2009.02 $ 607,18 130,4 22.884 8,50

2009.03 $ 605,96 117,5 23.035 9,00

2009.04 $ 602,65 118,2 22.959 8,90

2009.05 $ 599,05 120,7 23.020 8,80

2009.06 $ 596,55 128,5 23.015 8,10

2009.07 $ 595,18 134,6 23.186 8,00

2009.08 $ 594,70 134,8 23.334 8,10

2009.09 $ 593,75 141,9 23.319 7,70

2009.10 $ 592,33 148,5 23.258 7,50

2009.11 $ 590,15 146,6 23.317 7,40

2009.12 $ 588,74 150,5 23.407 6,80

2010.01 $ 640,08 154,8 23.292 7,20

2010.02 $ 635,63 160,8 23.390 7,40

2010.03 $ 631,15 160,0 23.536 7,60

2010.04 $ 626,57 146,5 23.530 7,30

2010.05 $ 623,89 152,5 23.642 7,50

2010.06 $ 624,58 155,7 23.526 7,00

2010.07 $ 625,02 154,0 23.663 6,90

2010.08 $ 625,45 163,4 23.736 6,70

2010.09 $ 622,09 164,1 23.762 6,20

2010.10 $ 616,42 155,6 23.790 6,10

2010.11 $ 610,14 159,9 23.758 5,70

2010.12 $ 606,50 162,8 23.702 5,30

2011.01 $ 636,19 156,5 23.503 6,10

2011.02 $ 632,78 161,3 23.692 6,40

2011.03 $ 634,45 157,1 23.817 6,50

2011.04 $ 629,91 154,1 23.849 6,40

2011.05 $ 626,34 149,1 23.952 6,40

2011.06 $ 624,97 149,9 23.866 6,20

2011.07 $ 624,97 150,6 23.920 6,00



P á g i n a | 71

2011.08 $ 622,35 149,8 24.064 6,00

2011.09 $ 619,56 152,3 24.102 6,00

2011.10 $ 617,59 149,0 24.066 5,80

2011.11 $ 614,09 149,1 24.081 5,20

2011.12 $ 610,97 150,5 23.867 4,70

2012.01 $ 693,76 151,9 23.826 5,50

2012.02 $ 691,06 167,9 23.990 5,70

2012.03 $ 689,82 162,4 24.146 6,20

2012.04 $ 685,43 163,2 24.171 6,00

2012.05 $ 681,68 156,2 24.398 5,80

2012.06 $ 679,92 159,7 24.257 5,90

2012.07 $ 677,01 158,3 24.096 5,40

2012.08 $ 673,97 155,6 24.239 5,30

2012.09 $ 669,75 157,2 24.489 5,40

2012.10 $ 665,03 159,4 24.679 5,30

2012.11 $ 661,46 152,4 24.672 4,90

2012.12 $ 656,60 160,1 24.572 4,60

2013.01 $ 709,19 156,1 24.475 5,40

2013.02 $ 705,52 166,0 24.330 5,60

2013.03 $ 701,32 155,6 24.295 5,70

2013.04 $ 697,20 153,0 24.320 5,80

2013.05 $ 694,77 145,1 24.424 5,80

2013.06 $ 692,83 147,5 24.435 6,00

2013.07 $ 693,73 136,4 24.514 5,60

2013.08 $ 692,62 133,1 24.521 5,30

2013.09 $ 690,76 139,5 24.522 5,40

2013.10 $ 686,57 139,4 24.549 5,20

2013.11 $ 682,88 136,9 24.424 4,60

2013.12 $ 678,00 138,2 24.391 4,30

Séries Comentários

Salário mínimo real - R$ - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA)

- GAC12_SALMINRE12

Índice de condições econômicas atuais (ICEA) - - Federação do Comércio

do Estado de São Paulo, Pesquisa Conjuntural do Comércio Varejista da

Região Metropolitana de São Paulo (Fecomercio SP) - FCESP12_IICA12

População economicamente ativa (PEA) - RMs - Pessoa (mil) - Instituto

Brasileiro de Geografia e Estatística, Pesquisa Mensal de Emprego

(IBGE/PME) - PMEN12_PEA12 -

Taxa de desemprego - referência: 30 dias - RMs - (%) - Instituto Brasileiro

de Geografia e Estatística, Pesquisa Mensal de Emprego (IBGE/PME) -

PMEN12_TD12

Comentário: Série em reais (R$) constantes do último mês, elaborada pelo IPEA, deflacionando-se o salário mínimo nominal pelo Índice

Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) do IBGE a partir de março de 1979. Para períodos anteriores, os deflatores utilizados foram o

IGPC-Mtb (jan/1948-mar/1979), o IPC-RJ/FGV (jan/1944-jan/1948) e o IPC-SP/Fipe (jul/1940-jan/1944). O salário mínimo urbano foi

instituído no Brasil por decreto-lei do presidente Getúlio Vargas, durante a ditadura do Estado Novo, e começou a vigorar em julho de 1940,

com valores diferenciados entre estados e sub-regiões. Em 1943, foi incorporado à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e, em 1963,

foi estendido ao campo por meio do Estatuto do Trabalhador Rural. Foi nacionalmente unificado em maio de 1984, mas, desde 2000, a Lei

Complementar 103 permite que os estados fixem pisos estaduais superiores ao mínimo nacional. Os dados desta série para o período

em que a legislação federal definia faixas diversificadas referem-se sempre ao maior salário mínimo vigente no país. Atualizado em:

31/01/2014

Comentário: Este indicador avalia o grau de confiança que a população tem na situação geral do país e nas condições presentes e futuras

de sua familia. Atualizado em: 27/01/2014

Comentário: Número de pessoas consideradas ativas no mercado de trabalho, grupo que inclui todas aquelas com 10 anos ou mais de

idade que estavam procurando ocupação ou trabalhando na semana de referência da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios

(Pnad/IBGE), estimado a partir dos microdados da pesquisa. Elaboração: Disoc/Ipea. Unidade: Pessoa Atualizado em: 23/01/2014

Comentário: Regiões metropolitanas (RMs): Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. Atualizado em:

03/02/2014
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Fonte: http://www.ipeadata.gov.br/Default.aspx
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APÊNDICE

Apêndice 1: Questionário da pesquisa


