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RESUMO 
 
 Neste trabalho são investigados os papéis da satisfação e da confiança como variáveis 

mediadoras das relações entre as atitudes, as futuras intenções e a lealdade do consumidor em 
relação a lojas que atuam no varejo multicanal. Com base nos estudos de Garbarino e Johnson 
(1999), postula-se para os consumidores relacionais que a confiança é a variável mediadora 
entre as atitudes e as futuras intenções enquanto que, para os consumidores transacionais, a 
satisfação é que exerce esse papel mediador. Dadas as características dos negócios de varejo 
tradicional e comércio eletrônico, as variáveis mediadoras de cada canal seriam, 
respectivamente, a satisfação e a confiança. Para tanto um modelo teórico foi proposto e 
avaliado por meio da aplicação de Modelagem de Equações Estruturais, mostrando que a 
confiança exerce papel preponderante nas intenções futuras envolvendo empresas que atuam 
no varejo multicanal. Também foi investigado o papel destas variáveis na determinação da 
lealdade. A conclusão leva a sugerir que a confiança é mais significativa para a sedimentação 
da lealdade no varejo eletrônico do que no tradicional. 

 
Palavras-Chave: Marketing. Comércio eletrônico. Comportamento do consumidor. Confiança. 

Satisfação. Lealdade. Varejo multicanal. 
 

 



 

 

ABSTRACT 

This study investigated the rules of the satisfaction and trust as mediating variables of 
the relationships between attitudes, future intentions and loyalty of consumers on 
multichannel retailing. Based upon the studies of Garbarino and Johnson (1999), which 
postulates that for relational consumers trust is the mediating variable between the attitudes 
and the future intentions whereas, for transactional consumers, the satisfaction is the 
mediating variable. Given to the characteristics of both traditional and electronic commerce 
retailing, the mediating variable for each channel would be, respectively, the satisfaction and 
trust. Therefore a theoretical model is proposed and in sequence evaluated by Structural 
Equations Modeling. The results show that trust has a preponderant role in the future 
intentions involving companies who act multichannel. Also the role of these variables in the 
determination of loyalty was investigated. The conclusion suggests that trust is more 
significant for the sedimentation of loyalty in the electronic retailing than in the conventional 
one. 

 
Keywords:  Marketing. Electronic commerce. Consumer behavior. Trust. Satisfaction. 

Loyalty. Multichannel retailing.
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INTRODUÇÃO 

  

A escassez de tempo é uma realidade irreversível no atual contexto em que vivemos, 

assim como a onipresença dos computadores no nosso dia-a-dia. Também é visível a evolução 

apresentada pela tecnologia de telecomunicações nos anos recentes. Esta escassez de tempo 

aliada à evolução da tecnologia dos computadores e das telecomunicações alavancou um novo 

canal de compras radicalmente diferente do varejo tradicional. Onde antes as mercadorias 

expostas brigavam por espaço nas prateleiras enquanto aguardavam para serem apreciadas e 

compradas pelos tão esperados clientes, o comércio eletrônico trouxe uma experiência 

radicalmente diferente ao eliminar o contato direto do cliente com o produto. No varejo 

eletrônico as ofertas são apresentadas por meio de catálogos eletrônicos registrados na 

Internet e os clientes compram o que desejam a partir do conforto e segurança de sua casa ou 

escritório. 

Nos últimos anos muitos dos grandes varejistas brasileiros têm aderido ao comércio 

eletrônico. Estes operadores de varejo do “mundo físico” ou “real” lançaram seus sítios de 

comércio eletrônico na Internet em diferentes momentos, visando recuperar uma fatia até 

então esquecida por estas companhias e que acabou sendo abocanhada por operadores 

exclusivos do mercado eletrônico, como o Submarino.com.br, ou por varejistas tradicionais 

que anteciparam o seu movimento de entrada neste canal e estenderam seu leque de ofertas 

muito além do que habitualmente vinham praticando no mundo físico. 

 Nos dias atuais a Internet tornou a tarefa de pesquisar e comparar produtos e 

preços de uma atividade enfadonha e demorada para uma atividade interessante e muitas 

vezes prazerosa. A título de comparação, digamos que um consumidor esteja interessado em 

um aparelho de som. Até bem pouco tempo antes de tomar qualquer decisão de compra ele 

visitaria algumas lojas tradicionais de grandes varejistas do setor, como Casas Bahia, Ponto 

Frio, Extra ou Fast Shop, entre outros, para conhecer o produto, seus atributos físicos e 

comerciais. Não havia opção a não ser ir fisicamente a cada uma das lojas e muitas vezes a 

compra era postergada e retomada muitas vezes antes de ser concluída, pois a única forma que 

o consumidor tinha de saber estar fazendo um bom negócio era a conversa olho-no-olho com 

os vendedores.  

Com a Internet todos os concorrentes estão a um clique de distância, de modo que o 

tempo total do processo de compra também foi encurtado. As pessoas agora têm acesso a 

todas as informações necessárias e a comparativos entre diferentes marcas e modelos, além de 
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poder contar com a opinião de outros compradores e com os sítios de defesa do consumidor, 

que classificam opiniões e o risco de se comprar deste ou daquele fornecedor. 

A visão atual dos varejistas tradicionais é manter um “pé na Internet” para não perder 

este mercado, através de, no mínimo, a manutenção de uma página institucional. De fato, há 

uma tendência na migração do quadro predominante no comércio eletrônico, com varejistas 

puramente Internet dando lugar para maior presença de redes de varejo tradicional (EBIT, 

2007; ÉPOCA, 2009). 

De fato, a matéria “Comparação de preços pela Internet cresceu 200% nos dois 

últimos anos” publicada no site Globo Online dá conta de que os consumidores brasileiros 

vêm utilizando cada vez mais freqüentemente a Internet como um meio de pesquisa de preços, 

não importando se a compra será feita em lojas físicas ou por comércio eletrônico. Ainda 

segundo esta matéria, o Buscapé, a principal empresa do setor, calcula que metade dos 

internautas brasileiros já pesquisa produtos e serviços nos sites, o que significa que são mais 

de 35 milhões de pessoas consultando preços por mês (GLOBO ONLINE, 2009). 

A evolução dos números do comércio eletrônico entre 2002 e 2008 mostra a 

importância do canal eletrônico: em 2002 os brasileiros gastaram cerca de 900 milhões de 

reais com compras pela Internet (INTERMANAGERS.COM, 2008). Já em 2007 as compras 

realizadas no comércio eletrônico somaram R$ 6,2 bilhões, segundo o E-bit (INTERNET 

MARKETING, 2008), fechando 2008 com 8,2 bilhões de reais (E-BIT, 2009). 

Comerciantes precisam anunciar e comerciantes virtuais anunciam virtualmente. O 

mercado de mídia on-line já está em 2,7% do mercado brasileiro de publicidade, atingindo a 

cifra de 1,6 bilhão de reais (IBOPE, 2009).  

Apesar dos números expressivos registrados em um período de apenas seis anos, o 

potencial da Internet como ferramenta comercial ainda não é totalmente explorado, pois as 

compras virtuais representam menos de 2% das vendas do varejo brasileiro (LUCAS, 2008). 

Isso se deve principalmente à incerteza e à insegurança proporcionadas por este meio sob o 

ponto de vista do consumidor. Como destacado por Hernandez (2003), além dos riscos 

comuns às práticas comerciais, o consumidor que opta por comprar através da Internet 

também está sujeito à perda de privacidade e à insegurança da transação eletrônica.  

Contribuindo com essas afirmações, Gonçalves Filho et. al. (1998) verificaram em sua 

pesquisa que mais de 66% dos internautas não confiam nas compras realizadas pela Internet. 

Como principais razões para essa falta de confiança os autores destacaram: a possibilidade do 

número de cartão de crédito ser utilizado por outros, o pagamento adiantado sem garantia de 

recebimento da mercadoria e a falta de informação em geral. Dados do próprio mercado 
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corroboram para a manutenção desta desconfiança: no período natalino de 2006 o E-bit 

apontou que 24% dos consumidores brasileiros registraram problemas com compras online 

(ZMOGINSKI, 2007). Entre as queixas mais freqüentes estavam: entrega fora do prazo 

prometido, entrega incompleta ou entrega de mercadoria diferente da adquirida no site 

(ZMOGINSKI, 2007).  

Como bem relembraram Spreng, Mackenzie e Olshavsky (1996), nada é tão 

fundamental para o conceito de marketing do que a noção de “satisfazer as necessidades e os 

desejos do consumidor”. O conceito de satisfação pode ser formado baseado na teoria da 

desconfirmação de Oliver (1980). Este mesmo autor descreve a teoria da desconfirmação a 

partir de expectativas criadas previamente pelo consumidor, que determinam os padrões de 

julgamentos comparativos. Ao efetuar a compra através da Internet, por exemplo, o 

consumidor acredita que receberá o produto escolhido por ele e que este será entregue no 

prazo informado. Caso a entrega atrase ou o consumidor receba um produto diferente daquele 

escolhido ele ficará insatisfeito, o que caracteriza a desconfirmação negativa que ocorre 

quando resultados menores do que o esperado são julgados como inferiores a esse padrão 

(OLIVER, 1980). A desconfirmação positiva é o oposto, ocorrendo quando resultados 

melhores do que o esperado são avaliados como superiores à sua expectativa (OLIVER, 

1980). Portanto, o consumidor ficará satisfeito caso seu pedido chegue antes do prazo e o 

produto escolhido funcione melhor do que ele imaginava. 

Para o varejo tradicional a literatura freqüentemente aponta a satisfação como sendo a 

principal razão para que clientes procurem retornar à loja e manterem ligações e 

relacionamentos. Uma das explicações mais encontradas na literatura é que a satisfação 

facilita a redução do trabalho envolvido no processo de escolha e reduz o risco, trazendo mais 

conforto e comodidade para o cliente.  Este comportamento do consumidor baseado 

fortemente na experiência pessoal pregressa foi amplamente estudado através de modelos 

transacionais e relacionais aplicados ao varejo tradicional.  

Muitos autores reforçam a necessidade de se separar de uma transação comercial a 

relação de consumo. A afirmativa é que uma relação de consumo difere de uma transação 

comercial não no ato em si, mas nas conseqüências que se seguem. Clientes transacionais – ou 

esporádicos – buscam a satisfação de uma necessidade momentânea. Clientes relacionais 

buscam na fidelidade uma fonte de aumentar sua segurança, baseando-se em valores como 

comprometimento, confiança e a conseqüente diminuição do desconforto inerente ao processo 

de escolha (de outro parceiro comercial), gerando benefícios mútuos aos dois atores 

envolvidos na operação – quem está comprando e quem está vendendo (BAUER, 1960; 
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BETTMAN, 1973; DWYER, SCHURR e OH, 1987; MORGAN e HUNT, 1994; 

BRACHINGER e WEBER, 1997; BRACHINGER, 1998; GARBARINO e JOHNSON, 

1999). 

A partir destas teorias fica claro que a satisfação do consumidor com uma empresa, 

seus processos e seus produtos é condição essencial para que este volte a procurá-la para 

realizar uma nova transação. A satisfação também pode ser entendida como uma variável 

importante para a construção da confiança que, de acordo com McKnight, Choudhury e 

Kacmar (2002, p. 335): 
É importante porque ela [a satisfação] ajuda os consumidores a superarem 

as percepções de risco e incerteza e a se engajarem em ‘comportamentos de 

confiança’ com vendedores baseados na Internet, fornecendo informações pessoais 

ou realizando compras. 

 

Para que haja confiança é necessário que haja uma situação de entrega, como numa 

relação onde uma parte acredite sincera e profundamente que a outra irá cumprir com seus 

deveres no acordo. A confiança é a manifestação da vontade, do desejo de se poder contar 

com um parceiro de troca no qual se tem confiança. Colocada de forma resumida, pode ser 

entendida como a crença do consumidor de que receberá o produto comprado nas condições 

informadas pelo varejista toda vez que realizar alguma transação com ele. A confiança será 

construída em camadas após interações repetidas entre as partes (MORGAN e HUNT, 1994; 

MOORMAN, DESHPANDÉ e ZALTMAN, 1993). 

Portanto, quando se fala em confiança simultaneamente se pensa em relacionamentos, 

desde os pessoais até os comerciais. Só há confiança quando há algum tipo de relacionamento 

entre as partes. Assim, para os relacionamentos comerciais, onde se encontra o foco deste 

trabalho, torna-se essencial à atividade do marketing a construção e manutenção da confiança.  

Para Grönroos (1990), no paradigma “neoclássico” marketing é definido como um 

problema de maximização de lucros com foco em transações de mercado ou séries de 

transações. Por outro lado, ainda de acordo com Grönroos (1990), no paradigma do marketing 

de relacionamento o foco muda de produtos e empresas para pessoas, organizações e 

processos sociais que os mantém juntos por meio de relacionamentos contínuos. 

A existência de paradigmas a respeito da atividade de marketing contribui com a idéia 

de que há um continuum de relacionamentos com o consumidor, apresentando em um 

extremo transações discretas e no outro, orientações relacionais (DWYER, SCHURR e OH, 

1987). Também contribui para isto o estudo de Webster (1992), de onde se infere que as 



19 

 

diferenças em níveis de confiança e comprometimento são características que melhor 

distinguem consumidores parceiros dos consumidores que apresentam uma orientação de 

transação única ou repetida. 

 O estudo de Morgan & Hunt (1994) passa a confirmar o que foi exposto até o 

momento a respeito de formas de relacionamentos. Os autores teorizaram que o marketing de 

relacionamento bem-sucedido requer um relacionamento de comprometimento e confiança, 

sendo esta última o maior determinante de um relacionamento comprometido. Além disso, 

segundo Dwyer, Schurr e Oh (1987), o comprometimento implica a boa vontade de fazer 

sacrifícios no curto prazo para se alcançar benefícios em longo prazo, ou seja, as partes 

envolvidas utilizarão seus recursos para manter o relacionamento. Tal fato torna o 

comprometimento um componente essencial para que relacionamentos de longo prazo sejam 

bem-sucedidos (GUNDLACH, ACHROL e MENTZER, 1995). 

Procurando examinar relações mais complexas, Garbarino & Johnson (1999) 

analisaram o relacionamento da satisfação, da confiança e do comprometimento entre 

componentes de atitudes de satisfação e intenções futuras para clientes de uma companhia de 

teatro. Com forte sustentação teórica no trabalho de Morgan e Hunt (1994) que construíram 

um modelo em que as variáveis comprometimento e confiança são consideradas “variáveis 

mediadoras chaves” (KMV – key mediating variables) para o sucesso do marketing de 

relacionamento, Garbarino e Johnson (1999) verificaram que para clientes com baixa 

orientação relacional (ou transacionais), a satisfação com a loja é o constructo mediador 

primário entre atitudes e futuras intenções e, para clientes com alta orientação relacional, 

confiança e comprometimento, mais do que a satisfação, são os mediadores entre atitudes e 

futuras intenções. De maneira análoga este trabalho procura estender estes conceitos teóricos 

às lojas físicas e às lojas virtuais: nas primeiras há uma forte componente transacional e as 

transações são feitas cara-a-cara, ao passo que, nas segundas, dada a distância do consumidor 

em relação à loja onde está comprando, a predominância é da componente relacional. 

Para tentar responder a estes problemas de pesquisa este trabalho propôs um modelo 

teórico baseado no modelo de Garbarino e Johnson (1999) e o testará por meio de pesquisas 

realizadas com amostras de consumidores que efetuam compras pela Internet e com 

consumidores de lojas físicas. A hipótese central deste modelo é de que a confiança no 

varejista de comércio eletrônico é essencial para que seus clientes continuem a realizar trocas 

com este e, em contraponto, para consumidores de lojas físicas – e, portanto, transacionais – a 

satisfação com o varejista é essencial para que estes o considerem como alternativa para 

possíveis futuras trocas. O objetivo geral deste trabalho é, portanto, investigar os papéis da 
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confiança e da satisfação nos relacionamentos com diferentes grupos de consumidores dos 

dois canais: lojas físicas e lojas virtuais. 

Para responder aos problemas de pesquisa propostos estruturou-se este trabalho em 

quatro capítulos. O primeiro deles ilustra o desenvolvimento da Internet e do comércio 

eletrônico nos Estados Unidos e no Brasil, apontando a evolução desta forma alternativa de 

varejo. O foco principal está na expansão do varejo online brasileiro através da apresentação 

de alguns números expressivos e no relato de algumas das principais barreiras que o comércio 

eletrônico enfrenta e que justificam a relevância do tema. Segue-se então a uma 

fundamentação empírico-teórica que fornece os subsídios necessários à elaboração do modelo 

teórico, das hipóteses de pesquisa e das escalas de mensuração. Neste capítulo são destacados 

diversos estudos sobre atitudes, satisfação, a confiança e a lealdade do consumidor, que 

constituem os constructos básicos do modelo hipotético. As concepções mais amplas e os 

principais modelos de cada conceito são apresentados, além dos estudos aplicados no contexto 

eletrônico. 

O detalhamento da metodologia é efetuado no segundo capítulo, que expõe a seleção 

da amostra, a definição e a forma de mensuração das variáveis e os procedimentos de coleta 

dos dados. Este capítulo também consolida as hipóteses do modelo teórico que foram testadas 

e apresenta brevemente as contribuições deste estudo 

Na seqüência, o terceiro capítulo descreve as análises efetuadas e discorre sobre as 

interpretações que os resultados dos testes das hipóteses sugerem. 

O quarto capítulo apresenta as conclusões e as limitações deste estudo, deixando o 

espaço necessário para o aprimoramento do trabalho aqui apresentado, que não tem a 

pretensão de ser definitivo numa área tão vasta do conhecimento humano. 

Por fim é apresentada a bibliografia referenciada, seguida dos anexos que consistem 

basicamente nos questionários que compuseram a pesquisa e das folhas de resultado das 

análises efetuadas. 
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1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

1.1 O Surgimento da Internet 

 

A Internet nasceu em 1969 nos Estados Unidos e interligava, inicialmente, instalações 

militares e laboratórios de pesquisa. Os cientistas a criaram a partir do desejo de formar uma 

rede que continuasse a funcionar em caso de um bombardeio nuclear. Por quase duas décadas 

ficou restrita ao ambiente acadêmico e científico, quando em 1987, seu uso foi liberado pela 

primeira vez para fins comerciais nos Estados Unidos (BNDES, 2008). No Brasil, segundo 

informações do Portal Terra, a Internet surge em 1988 no meio acadêmico, quando Oscar 

Sala, professor da Universidade de São Paulo (USP) e conselheiro da Fundação de Amparo à 

Pesquisa no Estado de São Paulo (FAPESP), desenvolveu a idéia de estabelecer contato com 

instituições de outros países para compartilhar dados por meio de uma rede de computadores. 

No entanto, ainda de acordo com o Portal Terra, é apenas em 1995, que os ministérios das 

Comunicações e da Ciência e Tecnologia liberam a operação comercial no Brasil (TERRA, 

2008). 

Em 1996, menos de 40 milhões de pessoas no mundo estavam conectadas à Internet e 

haviam apenas 627.000 domínios registrados.  

 

 

1.2 A Internet e o Comércio Eletrônico 

 

Com a liberação da Internet para uso civil surgiram as primeiras iniciativas de explorá-

la comercialmente. A Amazon.com, a primeira livraria na Internet, havia vendido 16 milhões 

de dólares em 1996. Um ano após, cerca de 100 milhões de pessoas já estavam ligadas à 

Internet e havia 1,5 milhão de domínios e a Amazon.com havia vendido 148 milhões de 

dólares, quase 10 vezes mais que o ano anterior (MARGHERIO et. al., 1998). Um fato 

impressionante registrado neste mesmo período aconteceu com a Dell Computadores. Em 

janeiro de 1997, a empresa tinha vendido menos de um milhão de dólares por dia através da 

Internet e, em dezembro do mesmo ano, já havia atingido a marca de seis milhões de dólares 

em alguns dias (MARGHERIO et. al., 1998). 

Em dezembro de 2000, o número de internautas norte-americanos chegava a 158,2 

milhões de pessoas, sendo 98,6 milhões usuários ativos (IBOPE, 2001a). O número de 
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internautas brasileiros era de 9,8 milhões apenas, sendo 4,8 milhões usuários ativos (IBOPE, 

2001b). De acordo com o Departamento de Comércio Norte-Americano, em 2000 as vendas 

através da Internet atingiram 28,9 bilhões de dólares e era estimado que o ano de 2002 

fechasse com mais de 40 bilhões de dólares em vendas.  

No Brasil, segundo pesquisa realizada por Juliasz (2006), o número de usuários 

residenciais ativos em 2002 atingia mais de 7,5 milhões de pessoas e os domínios “.br” 

ultrapassavam a marca dos 400.000. Além disso, os brasileiros gastaram cerca de 900 milhões 

de reais com compras pela Internet neste mesmo ano (INTERMANAGERS.COM, 2003). 

As discrepâncias nos índices verificados são facilmente justificadas pela taxa de 

penetração da Internet em cada um dos países. Enquanto em 2000 os norte-americanos com 

acesso à Internet beiravam a marca de 160 milhões de pessoas, no Brasil esse índice se 

aproximava a 10 milhões, 16 vezes menos.  

Por outro lado, segundo uma pesquisa realizada pelo IBOPE em 2002 citada em 

Moura (2003), o brasileiro tem medo do desconhecido, ou seja, 51% gostam de examinar e 

provar os produtos antes de comprá-los e 50% acreditam que os métodos de pagamento não 

são seguros, o que acaba por limitar o potencial desse canal de compra. 

Nos dias de hoje, segundo o Ecommerce.org (2008), o número de usuários de Internet 

no mundo já ultrapassa a marca de um bilhão de pessoas. Os Estados Unidos continuam com 

o maior número de usuários, atingindo a marca de 209 milhões, o que representa 70% de 

adoção da Internet pelos norte-americanos (ECOMMERCE.ORG, 2008). No Brasil, o número 

de usuários se aproxima dos 30 milhões, o que representa apenas 16% de adoção 

(ECOMMERCE, 2008). 

No entanto, apesar de nitidamente ainda não ter atingido o seu potencial pleno no 

Brasil, os consumidores começam a enxergar as vantagens da Internet ao menos como 

ferramenta auxiliar nos processos de compras. De acordo com a matéria “Comparação de 

preços pela Internet cresceu 200% nos dois últimos anos” publicada no site Globo Online, o 

brasileiro tem aumentado o hábito de utilizar a Internet como um meio de pesquisa de preços. 

Ainda segundo a matéria, o Buscapé, a principal empresa do setor, calcula que metade dos 

internautas brasileiros já pesquisa produtos e serviços nos sites, o que significa que são mais 

de 35 milhões de pessoas consultando preços por mês (GLOBO ONLINE, 2009).  

Moura (2003) cita que 45% dos internautas declararam utilizar a Internet para buscar 

informações antes de comprar um produto de maneira convencional, indicando que a Internet 

impacta diretamente nas vendas do varejo tradicional. 
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A expectativa é de que as pessoas que pesquisam preços na Internet se convertam em 

compradores efetivos neste canal, especialmente vindas da classe C (E-BIT, 2009). É válido 

ressaltar que as pessoas desta classe social estão começando a aparecer nas estatísticas devido 

à facilidade de obtenção de crédito e de aquisição de um computador que, nos dias de hoje, 

apresenta preços inferiores aos praticados há 10 anos.  

A Tabela 1 apresentada abaixo retrata o perfil do internauta brasileiro, composto por 

homens (52%), jovens (12 a 19 anos – 25% e de 25 a 34 anos – 24%) e de classe A e B 

(59%). No entanto, é válido observar que as classes C, D e E juntas, correspondem a 42% dos 

usuários da Internet, corroborando com a afirmação de que há um grande contingente dessas 

classes, como potenciais consumidores online (IBOPE, 2007). 

 

Tabela 1 – Perfil do Internauta Brasileiro 

Carac. Sócio-Demograf. Pop. em geral Usuários Internet 
Classe A/B 32% 59% 
Classe C 39% 34% 
Classe D/E 30% 8% 
Homens 48% 52% 
Mulheres 52% 48% 
Faixa Etária: 12 a 19 19% 25% 
Faixa Etária: 20 a 24 13% 17% 
Faixa Etária: 25 a 34 22% 24% 
Faixa Etária: 35 a 44 20% 18% 
Faixa Etária: 45 a 54 16% 12% 
Faixa Etária: 55 a 64 10% 4% 

Fonte: [sic] IBOPE/NetRatings (2007). 
 

A participação das classes sociais menos favorecidas já pôde ser sentida quando, em 

dezembro de 2007, o número de internautas residenciais ativos ultrapassou a marca dos 21 

milhões de indivíduos e, considerando-se os acessos de outros locais como trabalho, escola e 

cybercafés, o número chega a 39 milhões de pessoas com acesso à Internet (IBOPE, 2008). 

As compras realizadas no comércio eletrônico somaram R$ 6,2 bilhões em 2007, 

segundo o E-bit (INTERNET MARKETING, 2008), fechando 2008 com 8,2 bilhões de reais 

(E-BIT, 2009). 

 

 

1.3 O Varejo Online Brasileiro 

 

Para Kotler e Keller (2006) o varejo abrange a venda de qualquer bem ou serviço 

diretamente a consumidores finais não importando se praticada por fabricante, atacadista ou 
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varejista, nem o canal usado (venda pessoal, correio, telefone, etc.) ou o local onde são 

comercializados (lojas, comércio de rua, residência, etc.).  

A principal característica desta prática de comercialização quando feita de modo 

eletrônico é a venda direta. Segundo Las Casas (2006), este formato apresenta vantagens para 

as duas partes da transação: o comerciante e o comprador. Para o primeiro, é uma forma de 

exposição constante, onde as empresas podem ficar 24 horas em contato com seus clientes e, 

além disso, permite a obtenção de informações mais concretas a respeito destes. Para o 

último, há a disponibilidade de informações completas a respeito dos produtos em oferta e a 

conveniência de poder adquirir uma variedade de produtos e serviços sem sair de casa (LAS 

CASAS, 2006). 

Turban e King (2004) afirmam que poucas inovações na história apresentam tantos 

benefícios potenciais quanto o comércio eletrônico. A expansão do mercado, a significativa 

redução de custos, a melhoria da organização e dos processos de negócios, a interatividade, a 

simplificação dos processos comerciais e a ampliação do acesso à informação, são algumas 

das vantagens citadas sob o ponto de vista das organizações. Estes autores destacam três 

aspectos julgados mais relevantes para o comércio eletrônico: a conveniência, a velocidade e 

o custo. De maneira geral a sociedade também adquire benefícios como melhorias no padrão 

de vida e na oferta de serviços públicos (TURBAN e KING, 2004). No entanto, assim como 

qualquer outra atividade comercial, a Internet enquanto ferramenta de compra também 

apresenta limitações: 

 
Não existe um conjunto de padrões de qualidade, segurança 
e confiança universal estabelecidos. 
A preocupação com segurança e privacidade é um 
obstáculo para o consumo. 
Alguns consumidores gostam de tocar nos produtos e senti-
los. Resistem a trocar as lojas reais pelas virtuais. 
Ainda não se confia nas transações efetuadas sem 
documentos e sem a presença física das pessoas. 

Fonte: Adaptação nossa a partir de Turban e King (2004). 
Quadro 1 – Limitações do comércio eletrônico. 

 

A fim de ilustrar o impacto destas limitações na atividade eletrônica, uma pesquisa 

realizada pelo IBOPE (2002) e citada por Moura (2003), mostra que os internautas brasileiros 

demonstram preocupação com a qualidade dos produtos e parecem inclinados a comprar 

apenas marcas conhecidas, com as quais já tiveram contato no mundo “real”. Ainda de acordo 

com esta pesquisa, estes internautas não comprariam apenas motivados pelo preço ou de um 

fornecedor desconhecido. A liderança seguida, ano após ano, das mesmas categorias nos 
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relatórios do setor indica uma tendência que parece corroborar com esta tese. Dentre os 

produtos mais comprados pela Internet estão CDs e DVDs e livros e revistas 

(ECOMMERCE.ORG, 2008; EBIT 2009). Os consumidores sentem que os riscos são 

menores na compra destes produtos (MOURA, 2003). 

 

 

1.4 O Varejo Multicanal ou “Clicks and Mortar” 

 

Porto e Parente (2007) chamam a atenção para a grande variedade de denominações 

encontradas na  literatura  acadêmica  para o fenômeno do varejo tradicional (bricks-and-

mortar) também atuar  no  ambiente  virtual  (click), tais  como:  varejo  multicanal,  empresas  

híbridas, modelos  duplos,  multivarejo,  estratégias  clicks-and-mortar  ou  bricks-and-clicks. 

Mais comumente encontrado, o termo “clicks and mortar“ foi usado primeiramente em Julho 

de 1999, citado por David S. Porttuck, co-CEO da Charles Schwab Inc., numa conferência 

durante o Industry Standard's Internet Summit: "O futuro da Internet não será o mundo físico 

contra o ciberespaço1, mas uma integração do melhor dos dois mundos naquilo que a Schwab 

chama de 'clicks and mortar'” (DISTEFANO, 1999). 

Apesar de se apresentar uma empresa dominante no cenário brasileiro, a B2W, que 

concentra os sites Submarino, Shoptime e Americanas.com, com 54% de todo o faturamento 

do setor (BARCELLOS, 2008), o mercado virtual ainda é atraente pela grande disputa do 

percentual restante. Tal fato justifica-se pelo desempenho do setor, que cresceu 43% em 

faturamento em 2007, registrando vendas de 6,3 bilhões de reais e que provavelmente dobrará 

de tamanho até 2010, segundo pesquisas da E-bit (BARCELLOS, 2008).  

A Tabela 2 apresenta a participação de mercado das principais empresas do varejo 

eletrônico: 

 

Tabela 2 – A Disputa Online 

FATURAMENTO EM 2007 
B2W (Submarino e Americanas.com) 54% 
MagazineLuiza.com 6% 
CompraFacil.com 4% 
PontoFrio.com 4% 
Extra.com 3% 
Outros 29% 

Fonte: [sic] Barcellos (2008). 

                                                 
1 Ciberespaço: nome dado ao ambiente virtual da Internet. 
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De acordo com Barcellos (2008), o principal desafio atual para as empresas que 

buscam crescer no varejo online é ganhar a confiança do internauta oferecendo preços 

competitivos, pontualidade na entrega e, principalmente, mecanismos de segurança nas 

transações financeiras feitas no site. De fato, para Bart et al. (2005) ainda que a força da 

marca seja relevante nos dois canais, na Internet uma marca forte influencia mais os níveis de 

confiança de pessoas mais instruídas do que pessoas com menor educação. Estes autores 

sugerem que as empresas devem buscar altos graus de coerência para que ocorra um reforço 

na construção de confiança em relações multicanal. 

Como se pôde observar anteriormente na Tabela 2, com exceção de CompraFacil.com 

e Submarino.com, todos os demais players do mercado virtual também têm raízes no varejo 

tradicional (físico, ou “de tijolos”). De fato, o site CompraFacil.com apresenta-se como uma 

curiosidade por pertencer a uma empresa de vendas por catálogo – sem lojas físicas, portanto 

– a Hermes, digna de nota por não ter usado na Internet a sua marca já tradicional no varejo 

há mais de 60 anos. As demais empresas listadas na Tabela 2 atuam nos dois canais (varejo 

on-line e lojas físicas) e também são conhecidas pelo termo “clicks and mortar“. O termo 

clicks and mortar faz referência, portanto, a empresas que atuam com lojas tradicionalmente 

constituídas, com endereço fixo, construídas de tijolos e já estabelecidas no comércio 

tradicional, mas que também possuem um site de vendas na Internet, atuando de forma mista 

nestes dois canais (o mercado tradicional e o mercado de comércio eletrônico). Este termo é 

um trocadilho com o termo bricks and mortar, que define o comércio tradicional, operado por 

empresas que atuam exclusivamente no varejo do mundo físico.  

Para Urban, Sultan e Qualls (2000), por se tratar de um mercado novo oriundo da 

adoção de tecnologia e onde muitas vezes o consumidor não mantém qualquer contato físico 

com a empresa vendedora ou prestadora de serviços, a confiança é talvez o principal ativo e 

com certeza o fator-chave para o sucesso de transações no comércio eletrônico. Wind et. al. 

(2003) consideram que as tecnologias emergentes estão moldando o cliente, a ponto de não 

somente as empresas poderem ser consideradas multicanal (mistas ou clicks and mortar): os 

clientes também passaram a ser multicanal. Esta sutil, porém importante mudança na forma de 

encarar os clientes pode tornar-se um fator de vantagem competitiva para empresas que atuem 

de forma multicanal, especialmente em se tratando de buscar a lealdade destes clientes. 

Clientes já existentes no mercado tradicional tenderiam a apresentar uma resposta mais 

positiva ao interagir com o site de vendas da empresa, quando esta migrasse para o modelo 

multicanal. Uma pesquisa com consumidores de lojas físicas na cidade de São Paulo mostrou 
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que 12,3% deles já compraram pela Internet e que 11,8% nunca compraram pela Internet, mas 

gostariam de comprar (WEBSHOPPERS, 2006). 

O estudo da confiança nas relações do comércio eletrônico conduzido por Hernandez e 

Mazzon (2005) mostrou que o modelo de maior relevância é a confiança baseada no 

conhecimento. Isto sugere que as empresas que são tradicionalmente conhecidas por suas 

lojas físicas, ao migrarem para um modelo multicanal podem apresentar uma vantagem 

competitiva no ambiente da Internet, desde que o saldo histórico do relacionamento de seus 

consumidores em lojas físicas tenha sido positivo. Ainda, caso a similaridade entre o negócio 

estabelecido e a inovação (no caso, a Internet) seja preponderante, as empresas já 

estabelecidas no mercado tradicional que fincam pé na Internet trazem consigo uma vantagem 

competitiva quando lidam com clientes nos dois canais (MARKIDES e CHARITOU, 2005).  

Ter uma marca já conhecida no mundo físico poderia representar então uma vantagem 

competitiva para empresas tradicionais no varejo de lojas físicas ao encararem o varejo 

virtual, pois o fato de serem bastante conhecidas por suas lojas físicas mitigaria o risco de 

entrada no varejo virtual. Entretanto, nem sempre é assim que ocorre.  

Um estudo conduzido por Shoenbachler e Gordon (2002) com consumidores de 

catálogos postais mostrou como se dá a disposição para o fornecimento de informações 

demográficas que vislumbrem o fomento do marketing de relacionamento.  

As conclusões de Schoenbachler e Gordon (2002) mostram, entretanto, que a 

confiança dos consumidores na organização é importante para a construção da percepção de 

que existe ali um relacionamento, pois consumidores que sentem que podem confiar numa 

companhia também sentem que mantêm um relacionamento com aquela companhia, 

evidenciando e fortalecendo o constructo de Garbarino e Johnson (1999). 

O modelo de Schoenbachler e Gordon (2002) – conforme observado na Figura 1 

abaixo – mostra que o risco percebido não mantém qualquer relação com a confiança na 

organização, da mesma forma que a credibilidade pré-existente e a experiência passada não 

estão significativamente relacionadas à confiança total na organização, mostrando que lojas 

multicanal, para o público de Internet, são apenas lojas.  
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Fonte: [sic] Shoenbachler e Gordon, 2002. 
Figura 1 – Antecedentes da confiança. 

 

Ser transacional ou relacional é, para Garbarino e Johnson (1999) e corroborado pela 

pesquisa de Schoenbachler e Gordon (2002), uma escolha pessoal, uma característica ou uma 

predisposição individual. Para determinar o grau de relacionamento de um cliente (ou para 

defini-lo como relacional ou transacional) este trabalho pautou-se nesta mesma premissa de 

Garbarino e Johnson (1999), conforme se poderá ver ao avaliarem-se as respostas concedidas 

para o conjunto de questões que avalia o constructo relacionamento no questionário da 

pesquisa. 

 

 

1.5 Atitudes em Relação à Loja 

 

1.5.1 O Conceito de Atitude 

 

O termo atitude é comumente empregado no cotidiano, seja em relações pessoais, 

profissionais ou de consumo. Em um primeiro momento, as atitudes representam o que 

gostamos e o que não gostamos (BLACKWELL, MINIARD e ENGEL, 2005). Assim, 

quando um indivíduo afirma gostar ou não de algo, ele apresenta um vasto conjunto de 

atitudes favoráveis ou desfavoráveis em relação ao objeto ao qual está se referindo. Este 

objeto pode, por sua vez, ser uma pessoa, um lugar, um produto, um serviço ou de uma forma 

geral, um objeto de atitude pode ser qualquer coisa em relação a qual uma pessoa tem uma 

opinião (SOLOMON, 2002). Para os fins deste trabalho, nos restringiremos à explanação de 

atitudes relacionadas ao consumo e, mais especificamente, às lojas virtuais, como será visto 

posteriormente.  
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É nítida a importância da compreensão por parte dos profissionais de marketing, do 

significado da atitude para um indivíduo e para outros que compartilham características 

semelhantes. Nada mais natural, dado que este conceito influencia o comportamento de 

compra do consumidor que tem atitudes em relação a uma ampla variedade de objetos, que 

variam desde comportamentos muito específicos com produtos até comportamentos mais 

gerais relativos ao consumo (SOLOMON, 2002).  

No entanto, assim como todos os conceitos que permeiam o estudo do comportamento 

do consumidor, há grande dificuldade em se chegar a um consenso a respeito da definição de 

atitude. Como bem ilustrado por dois dos principais autores da área, Fishbein e Ajzen (apud 

Donegá, 2004), tal fato é justificado pela tendência dos pesquisadores de utilizarem definições 

e métodos que se encaixem nas proposições de seus estudos. Como este trabalho não tem a 

pretensão de aprofundar-se nestas discussões teóricas, nos restringiremos a apresentar 

definições que sejam complementares entre si.   

Muitos dos estudos contemporâneos relacionados ao comportamento do consumidor 

têm como base o conceito proposto por Fishbein e Ajzen (apud Donegá, 2004). Estes autores 

definem atitude como: 
Um sentimento geral favorável ou não favorável em relação a um objeto de 

estímulo. Quando uma pessoa forma uma crença sobre o objeto, ela 

automaticamente e simultaneamente adquire uma atitude em relação ao objeto. Toda 

crença relaciona o objeto a algum atributo, e a atitude para com o objeto é uma 

função de suas avaliações desses atributos. 

 

Mowen e Minor (2003, p. 142) apresentam a definição proposta por L. L. Thurstone 

de que a atitude é “a quantidade de afeição ou sentimento a favor ou contra um estímulo”. 

Solomon (2002, p. 165) amplia essa definição ao afirmar que: 
Uma atitude é uma avaliação geral e duradoura de pessoas (incluindo elas 

próprias), objetos, anúncios e questões. É geral porque se aplica a mais de um evento 

ao mesmo tempo e é duradoura porque tende a persistir ao longo do tempo.  

 

As atitudes apresentam três características básicas (MELBY, 2005; SHETH, MITTAL 

e NEWMAN, 2001): 

1. São aprendidas, formam-se baseadas em alguma experiência com um objeto ou 

uma informação sobre ele; 

2. São relativamente duradouras, ficando retidas até que haja uma razão forte 

para mudá-las; 



30 

 

3. Influenciam o comportamento, pois causam uma resposta consistente, 

precedendo e produzindo o comportamento. 

 

Complementando o exposto até o momento, Lee (2007) e Sheth, Mittal e Newman 

(2001) afirmam que o termo atitude denota uma predisposição aprendida a responder a um 

objeto de forma consistentemente favorável ou desfavorável. De acordo com Wilkie (apud 

Lee, 2007), o fato das atitudes serem aprendidas significa que elas serão afetadas por 

informações e experiências. A idéia de que as atitudes são predisposições a responder indica 

suas relações com o comportamento atual do consumidor (LEE, 2007). Portanto, se um 

consumidor obteve uma experiência significativamente satisfatória com determinada marca, 

espera-se, por exemplo, que ele volte a comprá-la. 

 

 

1.5.2 Modelos de Atitude 

 

 Há na vasta literatura a respeito deste tema uma série de modelos teóricos que 

buscam auxiliar na compreensão das relações existentes entre atitudes e comportamento 

(DONEGÁ, 2004). Nesta seção, buscaremos sintetizar dois destes modelos julgados como 

relevantes para a proposição deste trabalho: os Modelos com Múltiplos Atributos, dando 

destaque para o Modelo Fishbein (SHETH, MITTAL e NEWMAN, 2001; SOLOMON, 2002; 

MOWEN e MINOR, 2003; BLACKWELL, MINIARD e ENGEL, 2005) e o Modelo de 

Atitude com Três Componentes (SHETH, MITTAL e NEWMAN, 2001) ou também 

conhecido como o Modelo ABC de Atitudes (SOLOMON, 2002).  

 

 

1.5.2.1 Modelos com Múltiplos Atributos 

 

Como bem observou Solomon (2002), um objeto de atitude pode ser composto de 

muitos atributos ou qualidades, sendo que, alguns destes podem ter maior peso na decisão de 

algumas pessoas do que na de outras. Por exemplo, ao optar por realizar determinada compra 

em uma loja, pode-se levar em consideração, além de sua reputação, a variedade de seus 

produtos, a qualidade do atendimento, a indicação de familiares e amigos e outras mais. No 

entanto, a importância destas variáveis pode variar de pessoa para pessoa no processo de 

tomada de decisão. 
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Os Modelos com Múltiplos Atributos dizem respeito à maneira como o consumidor 

combina suas crenças relacionadas aos atributos do objeto para formar atitudes, o que implica 

em uma previsão da atitude através da identificação dessas crenças específicas e sua 

combinação para criar uma medida de atitude global (SOLOMON, 2002; MOWEN e 

MINOR, 2003). Solomon (2002) ainda especifica os três elementos dos modelos básicos de 

múltiplos atributos: 

 Os atributos que o consumidor leva em consideração ao avaliar o objeto; 

 A crença que o consumidor tem de que o objeto possui um determinado 

atributo; 

 A importância de determinado atributo do objeto para o consumidor. 

 

Há inúmeros Modelos de Múltiplos Atributos existentes na literatura (para saber mais 

sobre estes, veja SHETH, MITTAL e NEWMAN, 2001; SOLOMON, 2002; MOWEN e 

MINOR, 2003; BLACKWELL, MINIARD e ENGEL, 2005), mas para a proposição deste 

estudo, nos concentraremos naquele considerado o mais importante e que tem sido usado 

extensivamente pela pesquisa de comportamento do consumidor (SOLOMON, 2002; 

BLACKWELL, MINIARD e ENGEL, 2005): o Modelo Fishbein. Este modelo identifica três 

fatores importantes: 1) as crenças que o consumidor tem sobre o objeto; 2) a força da crença 

do consumidor de que um objeto possui o atributo importante em questão e; 3) a avaliação 

positiva ou negativa de cada um dos atributos importantes (SOLOMON, 2002; MOWEN e 

MINOR, 2003). 

Simbolicamente, o modelo pode ser expresso por (SHETH, MITTAL e NEWMAN, 

2001; MOWEN e MINOR, 2003; WU, 2003; BLACKWELL, MINIARD e ENGEL, 2005): 

 

   (1) 

Onde: 

Ao= atitude global em relação ao objeto o; 

Bi= a força das crenças de que o objeto possui o atributo i; 

Ei= a avaliação positiva ou negativa do atributo i; 

n= o número de crenças. 

 

Assim, uma atitude global relativa a um determinado objeto se daria pelo somatório 

das crenças sobre os atributos deste objeto ponderadas pela avaliação desses atributos 

(BLACKWELL, MINIARD e ENGEL, 2005).  
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Para exemplificar melhor a proposta deste modelo, imagine que este último fosse 

utilizado para compreender as atitudes dos consumidores em relação às lojas virtuais, que são 

os objetos em análise. O primeiro passo é identificar quais são os atributos relevantes, o que 

pode ser feito perguntando ao consumidor quais são as características que ele usa para avaliar 

as diferentes lojas virtuais.  

Dentre os atributos poderiam ser citados a variedade dos produtos, o grau de 

segurança, a facilidade para efetuar a compra, a disponibilidade de informações relevantes, 

entre outras variáveis. Para avaliar a importância relativa de cada um desses atributos, poderia 

ser utilizada uma escala de sete pontos, onde o consumidor daria notas de acordo com as suas 

crenças aos atributos mencionados. Assim, caso ele considere que há um alto risco em se 

comprar em determinada loja virtual, por exemplo, ele daria nota um para a segurança. Então, 

com base neste processo, uma medida de atitude global seria elaborada para cada loja a partir 

da soma dos pontos de cada atributo. 

No entanto, apesar de parecer simples em um primeiro momento, este modelo faz 

suposições que nem sempre podem ser garantidas, como o fato de que todo e qualquer 

indivíduo é capaz de especificar adequadamente todos os atributos relevantes e de que todas 

as pessoas passarão pelo processo de identificar esse conjunto de atributos relevantes, 

pesando-os e somando-os (SOLOMON, 2002). O escopo deste trabalho não abrange o teste 

deste modelo. A idéia central desta seção é destacar o conceito de atitude como sendo 

formada por um conjunto de atributos pertencentes ao objeto em questão.  

 

 

1.5.2.2 O Modelo ABC ou com Três Componentes de Atitudes 

 

Quando se apresenta na seção anterior a definição de atitude como uma avaliação geral 

de objetos, trata-se de uma visão global que informa como um indivíduo se sente em relação a 

um objeto, mas não há um detalhamento do por que o indivíduo se sente desta maneira e o 

que está por trás desta atitude específica (SHETH, MITTAL e NEWMAN, 2001, p. 368).  

O Modelo ABC ou com Três Componentes surge com o objetivo de explorar as 

dimensões subjacentes à visão global, buscando examinar as inter-relações entre conhecer, 

sentir e fazer (SOLOMON, 2002). Para isso, parte-se do pressuposto de que uma atitude é 

formada por três componentes: Afetivo (Affective), Comportamental (Behavior) ou Ação e 

Cognitivo (Cognition) (SHETH, MITTAL e NEWMAN, 2001; SOLOMON, 2002). 
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 O componente afetivo refere-se ao modo como um consumidor se sente em relação a 

um objeto ou as emoções que este objeto evoca para o consumidor. O componente 

relacionado ao comportamento ou à ação envolve as intenções da pessoa para fazer algo em 

relação ao objeto. E, por fim, a cognição refere-se às crenças – as expectativas do que algo é 

ou não é e do que ele fará ou não – de um consumidor sobre um objeto (SHETH, MITTAL e 

NEWMAN, 2001; SOLOMON, 2002). 

É devidamente reconhecida a importância destes componentes por muitos autores 

(SHETH, MITTAL e NEWMAN, 2001; SOLOMON, 2002; MOWEN e MINOR, 2003). No 

entanto, é necessário estabelecer quais são as relações entre eles. Os consumidores pensam e 

depois agem? Agem e depois pensam? Ao se depararem com um objeto sentem algum tipo de 

emoção, pensam nela e adotam uma ação correspondente? (SHETH, MITTAL e NEWMAN, 

2001).  

 

 
Fonte: Adaptação nossa a partir de Sheth, Mittal e Newman (2001) e Solomon (2002) . 

Figura 2 – Hierarquias de efeitos nas atitudes. 

 

Para buscar respostas para essas perguntas adaptou-se um modelo da hierarquia de 

efeitos nas atitudes para retratar o impacto relativo de cada componente com base nos estudos 

de Sheth, Mittal e Nrewman (2001) e Solomon (2002). Na Figura 2 pode ser observada a 

síntese esquemática de como seriam as interações dos componentes Ação, Afeto e Cognição. 

Na Hierarquia de Aprendizado, um consumidor primeiro forma crenças sobre um 

objeto acumulando conhecimento sobre atributos relevantes, em seguida, ele avalia essas 

crenças e forma um sentimento sobre o objeto em questão, para finalmente, com base em suas 

avaliações, adotar alguma ação ou comportamento relevante.  

Na Hierarquia de Baixo Envolvimento, o consumidor tem um conhecimento limitado 

sobre o objeto, age com base nesse conhecimento e somente após a experiência é que 

desenvolve uma atitude em relação ao objeto. Neste caso, o consumidor não se sente 
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favorável ou desfavorável em relação ao objeto e sua atitude é reforçada por experiências 

passadas.  

Por fim, na Hierarquia Experimental, o consumidor primeiro sente, em seguida, com 

base em suas emoções, ele age, acolhendo ou evitando o objeto, para finalmente, aprender e 

adquirir conhecimento com a experiência. Nesta situação, as atitudes são fortemente 

influenciadas por atributos intangíveis e estímulos que acompanham o objeto, tais como 

publicidade e nomes de marcas (SHETH, MITTAL e NEWMAN, 2001; SOLOMON, 2002; 

MOWEN e MINOR, 2003). Como estes processos podem ocorrer no contexto deste estudo, 

serão verificados na próxima seção, quando trataremos das atitudes em relação às lojas 

virtuais. 

 

 

1.5.3  Atitudes em relação à Loja Virtual 

 

O conceito de atitude foi amplamente explorado nas seções anteriores e como vimos, o 

processo de formação de atitudes relativas a um determinado objeto, envolve a avaliação de 

seus atributos relevantes. Para a formação de atitudes relativas à experiência de compra em 

lojas virtuais o mesmo raciocínio é aplicado, no entanto, de acordo com Lee (2007), as 

atitudes do consumidor e seus antecedentes relativos à experiência de compra online têm 

recebido pouca atenção na literatura.  

O objetivo desta seção é apresentar alguns dos estudos realizados sobre atitudes em 

comércio eletrônico para fornecer uma visão geral do impacto destas na escolha de uma loja 

virtual como canal de compra. 

Lee (2007) afirma que a loja virtual apresenta uma lacuna de contato pessoal que 

implica na percepção de maior risco de compra pelo consumidor, mas que, por outro lado, 

possibilita a economia de tempo e esforço na realização desta compra. Cho (2004), por sua 

vez, acrescenta que varejistas diretos, como as lojas virtuais, não fornecem os mesmos níveis 

de estímulos sensoriais e interações sociais que as lojas físicas e, com isso, os consumidores 

que valorizam estes aspectos, apresentam atitudes mais favoráveis aos canais físicos, optando 

por shopping centers ao invés de lojas virtuais. 

Além disso, alguns autores (CRISP, JARVENPAA e TODD, 1997; WU, 2003; 

SORCE, PEROTTI e WIDRICK, 2005) concordam, mesmo em diferentes intensidades, que 

variáveis demográficas, como idade, sexo e educação e diferenças individuais, como estilo de 

vida, influenciam de alguma forma as atitudes do consumidor relativas às lojas virtuais. A 
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experiência passada do consumidor com a Internet ou com meios diferentes de lojas físicas, 

como catálogos, por exemplo, é também considerada por vários autores (CRISP, 

JARVENPAA e TODD, 1997; LIAO e CHEUNG, 2001; FENECH e O’CASS, 2001; CHO, 

2004). Dentre eles, Cho (2004) afirma que se espera de consumidores que avaliam 

favoravelmente compras de catálogos, atitudes positivas relacionadas às compras online. 

Griffith (2005) aborda em seu estudo a importância do layout da loja. Para este autor, 

essa é uma questão chave para o varejista online, dado que o layout deve ter como objetivo 

auxiliar o consumidor a acessar as informações necessárias para a tomada de decisão. A partir 

disto, o design do site deve ser estruturado de maneira que maximize a percepção de 

facilidade de uso do consumidor (GRIFFITH, 2005). Em linhas gerais, se o consumidor não 

perceber a facilidade de uso e, portanto, a utilidade do site, ele pode formar uma atitude 

desfavorável ao varejista em questão. Portanto, quanto maior a facilidade de uso percebida 

pelo consumidor, maior sua utilidade e melhor sua atitude relativa à loja virtual (CHEN, 

GILLENSON e SHERRELL, 2004). 

A questão do risco percebido e da segurança da transação é abordada por muitos 

autores (CRISP, JARVENPAA e TODD, 1997; FENECH e O’CASS, 2001; LIAO e 

CHEUNG, 2001; CHO, 2004; LEE, 2007). Crisp, Jarvenpaa e Todd (1997) listam, 

basicamente, cinco tipos de risco:  

1. Econômico – comprar pela Internet poderá levar a perdas monetárias por 

pobres decisões de compra;  

2. Social – comprar pela Internet poderá ser visto como imprudente ou 

socialmente inaceitável;  

3. De desempenho (ou performance) – produtos e serviços comprados pela 

Internet poderão não corresponder às expectativas do consumidor;  

4. Pessoal – o processo de compra pela Internet poderá apresentar conseqüências 

prejudiciais para o consumidor (o não recebimento do produto, por exemplo) e  

5. De privacidade – o processo de compra na Internet poderá colocar a vida 

particular do consumidor em risco (o cartão de crédito pode ser clonado, por 

exemplo). 

 

Segundo Fenech e O’Cass (2001, p. 364), “a questão da conveniência tem sido 

associada com a avaliação e a adoção de ambientes de compras diferentes de lojas físicas”. 

Darian (apud Fenech e O’Cass, 2001) identificou cinco dimensões de conveniência para os 

“compradores em casa” que incluem: a redução de tempo gasto na compra, a economia de 
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esforço físico, de deslocamento ao visitar uma loja tradicional (pontos já mencionados e 

discutidos anteriormente por Lee, 2007), flexibilidade no período de compras (como Natal, 

Dia das Mães e demais épocas festivas), evitando irritação e, por fim, as lojas virtuais 

fornecem oportunidades para compras por impulso (também discutidas por Lee, 2007) em 

resposta às propagandas que se recebe enquanto se está em casa.  

Lee (2007) também aborda a questão da orientação do consumidor para a 

conveniência como um atributo importante para a formação de uma atitude, ou seja, quanto 

maior a conveniência, maior o efeito positivo desta variável na atitude do consumidor relativa 

às lojas virtuais.  

 

 

1.6 A Satisfação  

 

1.6.1 O Conceito de Satisfação 

 

Diversos autores (OLIVER, 1980; OLIVER, 1993; ANDERSON, FORNELL e 

LEHMANN, 1994; MITTAL, ROSS e BALDASARE, 1998; FOURNIER e MICK, 1999; 

MITTAL e KAMAKURA, 2001; SZYMANSKI e HENARD, 2001) já abordaram o tema 

satisfação sob os mais variados pontos de vista, ilustrando a importância deste conceito no 

atual cenário competitivo, uma vez que, como bem observaram Spreng, Mackenzie e 

Olshavsky (1996), nada é tão fundamental para o conceito de marketing do que a noção de 

“satisfazer as necessidades e os desejos do consumidor”. De fato, Garbarino e Johnson (1999) 

preferem o conceito de Anderson, Fornell e Lehmann (1994), para quem a satisfação é tida 

como sendo cumulativa e decorrente da avaliação geral baseada nas compras e experiências 

de consumo de um bem ou serviço ao longo do tempo.  

A satisfação é um elemento presente nas mais variadas situações cotidianas, se 

destacando, principalmente, naquelas em que o consumidor se depara com uma ocasião de 

compra e consumo. Quando compramos um celular, por exemplo, esperamos que a operadora 

nos forneça ampla área de cobertura, que a bateria seja durável e que os aplicativos funcionem 

conforme nos foi informado, só para citar algumas das expectativas que formamos. Caso, o 

resultado final seja diferente do que esperávamos poderemos ficar satisfeitos ou insatisfeitos. 

Oliver (1989), um dos mais importantes autores a respeito deste tema, propõe que 

existem cinco diferentes modos de satisfação:  
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1. O contentamento – ocorre quando o sentimento primário é a aceitação e a 

tolerância, ou seja, o produto ou a experiência de consumo de uma maneira 

geral se mostrou de acordo com as expectativas;  

2. O prazer – é uma reação afetiva, gerada quando o consumidor recebe algum 

resultado positivo pelo uso do produto;  

3. O alívio – gerado quando o consumo permite a remoção de resultados 

negativos;  

4. A novidade – produtos ou experiências que são consideradas novas e 

inesperadas e 

5. A surpresa – caracterizada pelo desempenho superior do produto às 

expectativas. 

 

Solomon (2002) afirma que “a satisfação/insatisfação do consumidor (S/IC) é causada 

pelas sensações gerais, ou atitudes, que as pessoas têm em relação a um produto depois de 

comprá-lo”. Este mesmo autor ainda postula que os consumidores estão envolvidos em um 

constante processo avaliativo à medida que os produtos que compram são integrados em suas 

atividades diárias de consumo. Mowen e Minor (2003), por sua vez, acrescentam que a 

satisfação, além de ser um julgamento de avaliação pós-escolha e da experiência de uso ou 

consumo, é resultante de uma seleção de compra específica.  

A partir deste ponto podemos identificar, conforme Rossi e Slongo (1998), dois níveis 

da satisfação: a cumulativa e a referente a uma transação específica.  

A satisfação cumulativa é um constructo abstrato, que descreve as experiências 

acumuladas de consumo de um produto ou serviço ao longo do tempo.  

Por outro lado, a satisfação referente a uma transação específica é uma avaliação 

(representada no curto prazo) particular do consumo de um produto ou serviço (ROSSI e 

SLONGO, 1998).  

 

 

1.6.2 Teorias da Satisfação do Consumidor 

 

 Inúmeros estudos a respeito da satisfação do consumidor foram elaborados e 

encontram-se disponíveis na literatura. Para o propósito deste trabalho, serão apresentadas 

nesta seção, duas das principais teorias desenvolvidas: o modelo de Desconfirmação das 

Expectativas (OLIVER, 1980; 1993) e a Teoria do Valor (MOWEN e MINOR, 2003).  
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1.6.2.1 Teoria da Desconfirmação das Expectativas 

 

Em seu modelo de Desconfirmação das Expectativas (Figura 3), Oliver (1980) afirma 

que a satisfação depende de uma comparação das expectativas pré-compra ou pré-consumo 

com os resultados reais (o desempenho percebido pelo consumidor). Este processo 

comparativo entre expectativas e desempenho de um produto ou de qualquer objeto de 

avaliação resultará em desconfirmação, que pode ser positiva ou negativa (OLIVER, 1980). 

Quando o desempenho é percebido como inferior às expectativas previamente formadas, 

ocorre a desconfirmação negativa e, conseqüentemente, a insatisfação. Quando o desempenho 

é percebido como superior ao resultado esperado, ocorre a desconfirmação positiva que 

implica na satisfação. Por fim, se o desempenho percebido for igual às expectativas, os 

consumidores terão suas expectativas confirmadas (OLIVER, 1980; MOWEN e MINOR, 

2003).  

As expectativas determinam o padrão de julgamentos futuros a respeito do 

desempenho de um produto ou serviço. Estas expectativas são influenciadas por fatores como 

as experiências anteriores com o produto, conotações e elementos simbólicos da marca, o 

conteúdo da comunicação da empresa, o recebimento de informações de fontes não-

comerciais e características individuais (OLIVER, 1980). 

A influência desta teoria na formulação das posteriores é facilmente notada pelas 

definições propostas por diferentes autores. Blackwell, Miniard e Engel (2005) definem 

satisfação como “uma avaliação pós-consumo de que uma alternativa escolhida pelo menos 

atende ou excede as expectativas”. Tse e Wilton (1988, p. 204), por sua vez, afirmam que a 

satisfação é “a resposta do consumidor para a avaliação da discrepância percebida entre as 

expectativas anteriores e a desempenho atual de um produto como percebida após o seu 

consumo”.  

É válido ressaltar que Oliver (1993) ampliou o modelo original da Desconfirmação 

das Expectativas, incluindo, além dos aspectos cognitivos, aspectos afetivos que contribuem 

para uma melhor representação dos antecedentes da satisfação adotados em seu modelo 

original. Neste modelo ampliado, portanto, Oliver (1993) propõe a avaliação da satisfação 

baseada na inclusão de um conjunto mais amplo de atributos, conforme observado na Figura 3 

abaixo (para maiores detalhes veja OLIVER, 1993). 
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Fonte: [sic] Oliver (1993), p. 419. 

Figura 3 – Modelo cognitivo e afetivo de satisfação. 

 

 

1.6.2.2 Teoria do Valor 

 

A Teoria do Valor (MOWEN e MINOR, 2003), também denominada por Oliver e 

DeSarbo (1988) como a Teoria da Eqüidade, afirma que os indivíduos comparam a proporção 

de seus resultados e esforços com a proporção dos resultados e esforços de seus parceiros de 

troca. Esta teoria condiz com a definição de satisfação proposta por Churchill e Surprenant 

(1982, p. 493) como “um efeito de compra e uso resultante das recompensas e dos custos da 

compra em relação às conseqüências antecipadas”. Por sua vez, Sheth, Mittal e Newman 

(2001) acrescentam o conceito de justiça percebida, se referindo, entre outras coisas, às 

percepções do consumidor do próprio resultado ter sido justo. 

De uma maneira bem simplificada, esta teoria pode ser representada pela seguinte 

equação (MOWEN e MINOR, 2003): 
 

  Resultados de A = Resultados de B  (2) 

     Esforços de A   Esforços de B 

 

Assim, os resultados da troca recebidos pela pessoa A divididos pelos seus esforços 

(informações, tempo e dinheiro) inseridos na transação devem ser iguais aos resultados 

(benefícios e riscos percebidos) que a pessoa B recebeu dividido pelos esforços empregados 

por ela. Em linhas gerais, a norma é que cada parte seja tratada de maneira justa e equivalente, 

ocorrendo a satisfação somente se o consumidor perceber a proporção entre seus resultados e 
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esforços como sendo iguais os da outra parte (OLIVER E DeSARBO, 1988; MOWEN e 

MINOR, 2003). 

  

 

1.6.2.3 Índice de Satisfação do Consumidor – ACSI 

 

 O American Customer Satisfaction Index (ACSI) ou o Índice de Satisfação do Cliente 

Norte-Americano. Este índice é um novo tipo de medida de desempenho baseada no mercado, 

aplicado por empresas, indústrias e economias nacionais que vem ganhando destaque pela 

adaptação para novos estudos, como o que tem sido desenvolvido e aplicado pela Agência 

Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para avaliar as diversas concessionárias de energia 

elétrica no Brasil (MARCHETTI e PRADO, 2001). 

 Essa é uma medida que utiliza a técnica de modelagem de equações estruturais para 

avaliar as instituições mencionadas anteriormente. Nela estão incluídas além da lealdade, 

outras variáveis como qualidade percebida, expectativas do cliente, valor percebido, 

satisfação global e reclamações, como se pode ver na Figura 4. Em sua essência, o ACSI 

mede a qualidade dos bens e serviços como experiências dos clientes que os consomem 

(FORNELL et al., 1996). 

 

 
Fonte: Fornell et al. (1996), p. 8. 

Figura 4 – O Modelo ACSI. 

 

Para estes autores, o entendimento do modelo da Figura 4 acima pode ser traduzido 

como: 
A satisfação global do cliente (ACSI) é operacionalizada por meio de três 

medidas: (1) um índice geral da satisfação; (2) o grau em que desempenho fica 

abaixo ou supera as expectativas; e (3) um índice de desempenho relativo ao produto 

ou serviço ideal do consumidor na categoria (FORNELL et. al., 1996, p. 10). 
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A partir da definição exposta acima o modelo possibilita a separação dos constructos 

da satisfação e de seus antecedentes e conseqüentes, permitindo a avaliação da relação entre 

eles e de cada constructo com seus indicadores (MARCHETTI e PRADO, 2001). Além disso, 

é possível verificar a relação de causa-efeito entre a comparação das expectativas e o 

desempenho efetivo, o que nos leva à Teoria da Desconfirmação das Expectativas descrita 

anteriormente (FORNELL et al., 1996; MARCHETTI e PRADO, 2001). 

Através desta breve síntese a respeito da satisfação, fica evidente que este conceito é 

um dos elementos chave para a previsão das futuras intenções do consumidor, pois em um 

primeiro momento, determina se o consumidor vai ou não comprar produtos de uma mesma 

empresa novamente (BLACKWELL, MINIARD e ENGEL, 2005). Na próxima seção, 

detalharemos como se dá o processo da satisfação, incluindo seus antecedentes e 

conseqüentes. 

 

 

1.6.3 A Satisfação e o Comércio Eletrônico 

 

Muito se tem explorado o conceito de satisfação na literatura e em diversos contextos, 

como pode ser observado pelos trabalhos realizados por diferentes autores (BOLTON e 

LEMON, 1999; SHIV e HUBER, 2000; DHOLAKIA e MORWITZ, 2002; LAM et al., 2004; 

CHIOU e DROGE, 2006). No entanto, são poucos os estudos que têm examinado os fatores 

que tornam os consumidores satisfeitos com suas experiências através do varejo virtual 

(SZYMANSKI e HISE, 2000). Nesta seção apresentaremos alguns dos poucos estudos 

encontrados sobre satisfação para fornecer uma visão geral de seus antecedentes e 

conseqüentes. 

 

 

1.6.4 Antecedentes da Satisfação 

 

Além dos fatores explorados anteriormente que antecedem a satisfação em contextos 

gerais – como as expectativas do cliente, o desempenho do atributo (produto ou serviço), a 

qualidade percebida, a eqüidade e o afeto (OLIVER, 1980; 1993; FORNELL et. al., 1996; 

MOWEN e MINOR, 2003) – o comércio eletrônico apresenta a influência de variáveis 

específicas. Ballantine (2005) destaca o efeito da interatividade, descrita como uma 
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comunicação de “duas vias” e sincronizada – considerada a principal característica da Internet 

– e da informação a respeito do produto sobre a satisfação do consumidor online. Segundo 

este mesmo autor, quanto maior for o nível de interatividade e da quantidade de informação 

fornecidos por um ambiente de compra virtual, maior serão os índices de satisfação do 

consumidor. 

Autores como Szymanski e Hise (2000), além de destacar a importância da 

informação sobre o produto e das ofertas de produtos (HO e WU, 1999), que caracterizam o 

que eles denominam de merchandising, listam outros fatores que antecedem a satisfação do 

consumidor relacionada a uma loja virtual. A questão da conveniência novamente é abordada. 

O fato de poder realizar uma compra sem sair de casa contribui para um nível maior de 

satisfação.  

As características tecnológicas também são mencionadas por diferentes autores (HO e 

WU, 1999; SZYMANSKI E HISE, 2000; MONTOYA-WEISS, VOSS e GREWAL, 2003) 

como antecedentes da satisfação do consumidor. Segundo Montoya-Weiss, Voss e Grewal 

(2003), a estrutura de navegação, caracterizada pelo número de cliques necessário no site, 

deve ser percebida como fácil (quanto menor o número de cliques, melhor) e rápida pelo 

usuário para contribuir positivamente com a satisfação. O estilo gráfico (MONTOYA-

WEISS, VOSS e GREWAL, 2003) ou o design do site (SZYMANSKI e HISE, 2000) 

correspondem ao ambiente físico de uma loja tradicional, e devem ser atrativos aos olhos do 

consumidor, gerando sensações prazerosas associadas à experiência online. Caso contrário, 

podem causar confusão e reações afetivas negativas que interferem na boa vontade do usuário 

com o site ou na compra pelo canal online (MONTOYA-WEISS, VOSS e GREWAL, 2003). 

As percepções de risco do canal também exercem forte influência no sentimento de 

satisfação do consumidor. O risco do canal online é definido por Montoya-Weiss, Voss e 

Grewal (2003) como uma incerteza, tão bem quanto conseqüências potencialmente adversas, 

caso o consumidor se envolva em atividades online com uma determinada loja. Apesar de 

haver diferentes tipos de riscos associados a uma compra online, o financeiro é o que se 

destaca na literatura.  

Szymanski e Hise (2000) apresentam um estudo da Bruskin/Goldberg Research em 

que se descobriu que 75% dos usuários que realizam compras online enfatizaram que a 

segurança do cartão de crédito é um fator determinante quando se analisa a possibilidade de se 

comprar ou não pela Internet. Portanto, quanto maior o risco percebido, menores os níveis de 

satisfação com um fornecedor de serviços ou varejista online. Na tentativa de minimizá-lo, 

varejistas virtuais têm publicado histórias, testemunhos de clientes e suas políticas de 
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segurança e privacidade para ganhar a confiança dos consumidores (MONTOYA-WEISS, 

VOSS e GREWAL, 2003). 

Ho e Wu (1999) destacam um último aspecto relevante como antecedente da 

satisfação, o suporte logístico. Segundo estes autores, pelo fato da transação ocorrer 

totalmente de forma eletrônica, os consumidores só terão a oportunidade de “tocar” o produto 

adquirido quando recebê-lo em casa. Portanto, o serviço pós-compra, como a possibilidade de 

troca caso haja algum defeito, a comunicação facilitada e a garantia fornecida são de 

fundamental importância para a satisfação do consumidor. 

 

 

1.6.5 Conseqüentes da Satisfação 

 

De modo geral, após a experiência de satisfação ou insatisfação, o consumidor pode 

adotar três tipos possíveis de comportamento: abandono, reclamação e lealdade (SHETH, 

MITTAL e NEWMAN, 2001).  

O abandono, conceitualmente, é o mais simples de ser definido. Sheth, Mittal e 

Newman (2001, p. 514) afirmam que “se os clientes não estão satisfeitos com sua experiência 

com determinada marca, podem decidir jamais comprá-la de novo”. No contexto eletrônico, 

por exemplo, um consumidor pode optar por realizar uma transação com uma determinada 

loja virtual e, caso fique insatisfeito, pode decidir não comprar através dela novamente ou, em 

um extremo, não realizar mais compras pelo canal eletrônico. 

A reclamação é uma atitude tomada por grande parte dos consumidores insatisfeitos. 

No entanto, como há alguns que preferem não se manifestar (BLACKWELL, MINIARD e 

ENGEL, 2005), a probabilidade de um consumidor reclamar depende da importância da 

insatisfação, das atribuições feitas à empresa, dos custos e benefícios percebidos e dos traços 

de personalidade do cliente (SHETH, MITTAL e NEWMAN, 2001; SZYMANSKI e 

HENARD, 2001; MOWEN e MINOR, 2003). 

A reclamação pode ocorrer de diferentes formas: o consumidor pode tratar diretamente 

com a loja; pode deixar de comprar nesta e convencer os amigos e familiares a fazer o 

mesmo; pode manifestar-se publicamente diante de terceiros, como procurar o código de 

defesa do consumidor, por exemplo; e, boicotar a empresa (MOWEN e MINOR, 2003). O ato 

de tentar convencer amigos e familiares a não comprar em determinada loja e manifestar 

publicamente sua insatisfação é conhecido como comunicação boca a boca negativa 

(SZYMANSKI e HENARD, 2001; BLACKWELL, MINIARD e ENGEL, 2005). No meio 
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eletrônico, os usuários utilizam o próprio canal para apresentar suas queixas e insatisfações, 

disseminando a comunicação boca a boca negativa.        

Por fim, a lealdade é o conseqüente da satisfação mais amplamente buscado pelos 

varejistas em geral. Segundo Sheth, Mittal e Newman (2001) a lealdade do cliente significa 

que ele compra a mesma marca repetidas vezes. Oliver (1999), por sua vez, já apresentava 

uma definição mais ampla de lealdade, composta de três fases – cognitiva, afetiva e conativa – 

que culmina na ação de comprar repetidas vezes: 
Um profundo comprometimento em continuar comprando ou favorecendo 

um produto/ serviço preferido consistentemente no futuro, causando assim repetidas 

compras da mesma marca ou grupo de marcas, apesar de influências situacionais e 

esforços de marketing que têm o potencial de causar o comportamento de troca 

(OLIVER, 1999, p. 34). 

 

Além disso, Oliver (1999) destaca que, conforme o consumidor evolui do estágio 

inicial de lealdade cognitiva para os restantes, até chegar ao estágio de lealdade final da ação, 

em que se compromete com a atividade de recompra, ele se torna menos vulnerável às ações 

das empresas e marcas concorrentes. 

O entendimento do constructo satisfação é importante para o âmbito deste trabalho 

devido a sua importância relativa para clientes com perfil transacional uma vez que, conforme 

sustentado no estudo de Garbarino e Johnson (1999), a satisfação terá mais peso para clientes 

com baixo grau de relacionamento. Assim, é de se esperar que clientes de lojas tradicionais 

também dêem mais peso à satisfação em detrimento da importância relativa da confiança. 

 

 

 

1.7 A Confiança  

 

1.7.1 O Conceito de Confiança 

 

Em muitos momentos de nossas vidas, nos deparamos com situações em que 

precisamos confiar na outra parte para que possamos atingir nossos objetivos. Em 

relacionamentos pessoais precisamos confiar em nossos familiares, amigos e cônjuges. Na 

esfera do consumo de bens e serviços, temos que confiar na oferta de um produto de boa 

qualidade por parte de um varejista, assim como temos que confiar na prescrição de uma 

receita correta por parte de um médico. Na área dos negócios, ao abrir uma nova empresa, 
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deve-se confiar em seus sócios, assim como a sociedade em geral necessita confiar no 

trabalho da polícia para se sentir protegida. A partir destas simples situações, observa-se a 

importância da confiança na vida de um indivíduo. 

 Contribuindo para o que foi exposto anteriormente, Garbarino e Lee (2003) afirmam 

que a confiança tem surgido como um importante constructo em uma ampla variedade de 

áreas como Economia, Psicologia, Sociologia, Administração e, finalmente, Marketing. Ainda 

segundo estes autores, especialmente na literatura de marketing, a confiança tem surgido 

como um fator chave para o estabelecimento e manutenção de relacionamentos de longo 

prazo que, freqüentemente, são críticos para o sucesso de uma empresa.  

 No entanto, muitas definições são apresentadas para o termo confiança. Algumas 

destas abordam este termo como um estado psicológico, assim como a proposta de Rotter 

(1967, p. 651) para quem confiança trata-se de “uma expectativa mantida por um indivíduo ou 

grupo de que se pode contar com a palavra, promessa, declaração verbal ou escrita de outro 

indivíduo ou grupo”.  

Adicionando a intenção de continuar com o relacionamento, apesar das incertezas 

advindas desta decisão, Rousseau et. al. (1998, p. 395) estabelecem que confiança é “um 

estado psicológico compreendendo a intenção de aceitar a vulnerabilidade baseada em 

expectativas positivas sobre a intenção ou comportamento do outro”. 

Seguindo a mesma linha das definições anteriores, a mais freqüentemente citada é 

aquela exposta por Mayer, Davis e Schoorman (1995) onde a confiança é compreendida 

como: 
...a disposição de uma parte se tornar vulnerável às ações de outra parte, 

baseada na expectativa de que a outra parte fará algo que seja importante para aquele 

que confia, independentemente da capacidade daquele que confia de monitorar ou 

controlar a outra parte (MAYER, DAVIS e SCHOORMAN, 1995, p. 

712). 

 

Embora confiança tenha sido freqüentemente avaliada em níveis gerais ou globais, há 

grande aceitação de que a confiança é um constructo multidimensional, como se vê no modelo 

da Figura 5. 

Assim sendo, existem proposições teóricas que dão conta de uma variedade de 

dimensões para a confiança, sendo as três mais comuns: a habilidade, integridade e 

benevolência (MAYER, DAVIS e SCHOORMAN, 1995; GARBARINO e LEE, 2003; 

BAPTISTA, 2005; HERNANDEZ, 2008).  
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Fonte: [sic] Mayer, Davis e Schoorman (1995), p. 715. 

Figura 5 – A confiança como constructo multidimensional. 

 

Segundo Mayer, Davis e Schoorman (1995, p. 717) habilidade refere-se a “um grupo 

de competências, habilidades e características que possibilitam a uma parte ter influência 

dentro de algum domínio específico”. A integridade envolve, a percepção de quem confia de 

que a parte em quem se deposita confiança adere ao conjunto de princípios considerado 

aceitável (MAYER, DAVIS e SCHOORMAN, 1995).  

 Benevolência é compreendida por Mayer, Davis e Schoorman (1995, p. 718) como “a 

extensão em que se acredita que aquele em quem se confia deseja fazer o bem para aquele que 

nele confia, à parte de motivos egocêntricos de lucro”. Doney e Cannon (1997), por sua vez, 

definem benevolência como “a extensão em que uma parte é genuinamente interessada no 

bem-estar da outra parte e motivada a buscar ganhos mútuos” (p. 36). 

A partir de então, o entendimento de confiança como a credibilidade e a benevolência 

percebidas do alvo de confiança (GANESAN, 1994; DONEY e CANNON, 1997) assim 

como, as definições de Morgan e Hunt (1994) de que há confiança quando uma parte tem 

confiança na integridade e na disponibilidade do parceiro de troca e de Moorman, Deshpandé 

e Zaltman (1993) de que a confiança é a vontade, o desejo de se contar com um parceiro de 

troca no qual se tem confiança tornam-se também muito freqüentes em alguns estudos da área 

(por exemplo, CHELLAPPA e PAVLOU, 2002; AIKEN e BOUSH, 2006). 

A literatura a respeito deste tema é bastante vasta e os contextos analisados são os 

mais variados. Para os objetivos deste estudo, o que foi proposto até o momento fornece a 

sustentação adequada para a compreensão do conceito de confiança no modelo que será 

apresentado detalhadamente no próximo capítulo. A seguir, uma breve justificativa da 

importância da confiança no comércio eletrônico, seus antecedentes e conseqüentes. 
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1.7.2 A Confiança e o Comércio Eletrônico 

 

 A natureza impessoal do varejo na Internet aumenta criticamente a importância da 

confiança neste meio. No comércio eletrônico, há pouca ou nenhuma presença física e contato 

pessoal, o que acaba por gerar meios limitados que sirvam como base para a confiança. Além 

disso, há muitas novas oportunidades para as empresas abusarem da confiança, como o uso 

inadequado de informações e a coleta não autorizada de dados.  

Isto é importante e determinante para este trabalho, que torna um de seus constructos 

básicos o fato de a confiança do consumidor tornar-se mais importante no ambiente online do 

que no off-line (GARBARINO e LEE, 2003). Colabora para isto a afirmação de McKnight, 

Choudhury e Kacmar (2002, p. 335): 
Ela [a confiança] ajuda os consumidores a superarem as percepções de risco 

e incerteza e a se engajarem em ‘comportamentos de confiança’ com vendedores 

baseados na Internet, fornecendo informações pessoais ou realizando compras. 

 

Como conseqüência deste processo, Mayer, Davis e Schoorman (1995) propõem que 

as percepções de confiança podem variar de acordo com o resultado obtido. Nas palavras dos 

autores (p. 728): 
Quando aquele que confia corre risco com aquele que se deposita a 

confiança e se obtém um resultado positivo, as percepções daquele que confiou 

sobre a outra parte melhoram. Da mesma forma, as percepções sobre aquele que se 

depositou a confiança declinarão quando a confiança leva a conclusões 

desfavoráveis. 

 

Um conjunto de fatores pode influenciar a percepção de confiança, o grau em que um 

varejista virtual pode ser considerado “confiável”. Estas variáveis são apresentadas em 

diversos estudos (por exemplo, JARVENPAA e TRACTINSKY,1999; AIKEN e BOUSH, 

2006; CHO, 2006).  

Shapiro (1987) cita como fatores para a existência da confiança impessoal (aquela na 

qual os agentes não são necessariamente conhecidos) fatores sociais e legais regulatórios da 

possibilidade de abusos por parte dos agentes. 

Para Young (2006) a construção de confiança num relacionamento comercial depende 

de múltiplos fatores, como se pode ver no modelo proposto por esta autora na Figura 6. Neste 

modelo a autora propõe que a confiança seja decorrente de um mix de componentes 

emocionais, ambientais, cognitivos, perceptivos e contextuais. 
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Pode-se depreender então que a busca pela conquista da confiança dos consumidores 

constitui importante fator a ser empregado no desenvolvimento dos diversos programas de 

fidelização de clientes. Estes programas, amplamente divulgados e legalmente amparados, 

acabam por constituir mecanismos sociais de controle da reputação dos fornecedores, em 

sintonia com a redução de possíveis abusos na relação de consumo decorrentes da assimetria 

desta relação (SHAPIRO, 1987), facilitando a interpretação da interação dos diferentes 

estímulos presentes no modelo de Young.  

 

 
Fonte: [sic] YOUNG, 2006. 

Figura 6 – A natureza da confiança. 

 

 

1.7.3 Antecedentes da Confiança 

 

 Muitos dos antecedentes que constituem e acarretam em confiança vêm sendo 

estudados na literatura, como é o caso da reputação e imagem da organização, o fenômeno do 

boca-a-boca e a propaganda.  

Hernandez (2008) estudou a relação entre os antecedentes da confiança para o uso de 

Internet Banking. Os antecedentes pertencentes a cada grupo são mostrados no Quadro 2 

juntamente com o detalhamento de cada um deles na seqüência. 

Para simplificar a análise este trabalho aproveita o modelo de Hernandez (2008) para a 

categorização dos antecedentes da confiança no comércio multicanal em cinco grupos 
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diferentes: características da organização, características do web site, características dos 

indivíduos, experiência e elementos exteriores.  

 
 

 
 
Características da Organização 

Reputação da Organização 
Tamanho da Organização 
Imagem Corporativa 
Integridade 

 
 
 
 
Características do Web site 

Qualidade do Site 
Certificação de Terceiros/ Selos de Segurança 
Existência de Mecanismos de Segurança 
Políticas de Privacidade, Segurança e Devolução 
Facilidade de Utilização do Site 
Interatividade 
Links de Web sites bem estabelecidos 
Discriminação de Preços (efeito negativo) 

 
Características dos Indivíduos 

Disposição a Confiar 
Privacidade Percebida 
Risco Percebido 

 
 

Experiência 
Familiaridade 
Experiências Anteriores 
Tempo de Relacionamento 

 
 
Elementos Exteriores 

Associações com Empresas Físicas 
Propaganda 
Boca-a-Boca 
Avaliação de Fontes Objetivas 
Confiança Institucional 

 

Fonte: Adaptado a partir de Hernandez (2008) 
Quadro 2 – Categorias de Antecedentes da Confiança 

 

 A reputação e o tamanho da organização têm sido freqüentemente sugeridos como 

fatores que contribuem para a confiança do consumidor no vendedor (ANDERSON e WEITZ, 

1989; GANESAN, 1994; DONEY e CANON, 1997). Além disso, estas variáveis fornecem 

garantias da capacidade, da integridade e da boa vontade da outra parte (JARVENPAA e 

TRACTINSKY, 1999). No contexto do comércio eletrônico, Quelch e Klein (1996) e Lohse e 

Spiller (1998) são os primeiros autores a sugerir que a reputação da loja pode influenciar as 

percepções de um varejista eletrônico. 

 Segundo Jarvenpaa e Tractinsky (1999), a construção da reputação requer 

investimentos a longo prazo de recursos, esforços e atenção para a manutenção de 

relacionamentos com os clientes.  Quanto maiores forem os recursos comprometidos para a 

construção da reputação, maiores serão as penalidades por violar a confiança do consumidor, 

o que pode implicar em uma melhor percepção de confiabilidade de um varejista. Há diversas 

formas de se promover a reputação, sendo a publicação de testemunhos de consumidores e a 

presença de selos de aprovação de terceiros no site, destacadas pelos autores. O mesmo 
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raciocínio pode ser aplicado à questão da imagem: o custo de arranhá-la deveria servir como 

estímulo para a preservação da confiança (HERNANDEZ, 2008). 

No que tange às características do web site, Gonçalves et. al. (1998), verificaram em 

sua pesquisa que mais de 66% dos internautas não confiam nas compras realizadas pela 

Internet, apontando como uma das principais razões para tal fato, a possibilidade do número 

de cartão de crédito ser utilizado por outros. Diante disto, fica clara a importância da questão 

da segurança como antecedente da confiança. A partir de então, Wakefield e Whitten (2006) 

verificaram em seu estudo que os consumidores avaliam a credibilidade das organizações que 

asseguram o website antes de efetivamente confiar nele.  

Moores (apud Hernandez, 2008), por sua vez, descobriu que, embora os consumidores 

saibam que os selos de privacidade têm relação com a promoção da confiança no varejista, 

não sabem muito bem o que um website deve fazer para adquirir tais selos nem mesmo sabem 

como um selo genuíno se parece. Outros estudos (LEE, ANG e DUBELAAR, 2005; PAN e 

ZINKHAN, 2006) procuraram avaliar o papel das políticas de segurança, privacidade e 

devolução como antecedentes da confiança. Além disso, Pan e Zinkhan (2006) concluíram em 

seu estudo que a presença de uma política de privacidade clara, aumenta a confiança no site. 

Ballantine (2005), por sua vez, destaca que, quanto maior for o nível de interatividade 

e da quantidade de informação fornecidos por um ambiente de compra virtual, maiores serão 

os índices de satisfação e, posteriormente, de confiança do consumidor. Por fim, outras 

variáveis como a discriminação dos preços (GARBARINO e LEE, 2003) e a facilidade de uso 

do site (CHEN, GILLENSON e SHERRELL, 2004; GRIFFITH, 2005) também são 

características do site investigadas, porém, com menor ênfase. 

Muito da questão relativa à confiança está diretamente relacionada à característica do 

indivíduo. A disposição a confiar é a característica que tem recebido maior atenção por parte 

dos estudiosos (GEFEN, 2000; MCKNIGHT, CHOUDHURY e KACMAR, 2004). Segundo 

Hernandez (2008), disposição a confiar é uma tendência generalizada das pessoas a confiar 

em outras pessoas em diferentes situações. Portanto, experiências negativas anteriores tendem 

a diminuir a capacidade de uma pessoa confiar nos outros, assim como o inverso é verdadeiro. 

Além disso, a preocupação com a privacidade e a aversão ao risco (CRISP, JARVENPAA e 

TODD, 1997; FENECH e O’CASS, 2001; LIAO e CHEUNG, 2001; CHO, 2004; LEE, 2007) 

destacadas no tópico sobre satisfação, também ganham destaque como antecedentes de 

confiança, apesar da necessidade de maiores comprovações empíricas. 

Gefen (2000) investigou, inicialmente o papel da familiaridade como uma pré-

condição para a confiança. Este autor define o conceito de familiaridade como uma 
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compreensão, freqüentemente, baseada em interações, experiências e aprendizagem anteriores 

ao “o que”, “por que”, “onde” e “quando” os outros adotam determinado comportamento. 

Posteriormente, Gefen, Krahanna e Straub (2003) adicionaram a familiaridade ao conceito de 

confiança baseada no conhecimento, o que condiz com o estudo de McKnight, Choudhury e 

Kacmar (2002). 

Por fim, de acordo com Hernandez (2008), em situações iniciais, o website não tem 

elementos suficientes para gerar confiança no consumidor, o que justifica a presença de 

elementos exteriores na tentativa de “emprestar” confiança de outros para seu site. Dentre 

estes elementos, destacam-se as associações com uma empresa de loja física (STEWART, 

2003), a propaganda feita em outros websites (MCKNIGHT, KACMAR e CHOUDHURY, 

2004; AIKEN e BOUSH, 2006), a avaliação de fontes objetivas (AIKEN e BOUSH, 2006) ou 

os links de websites bem estabelecidos (STEWART, 2003). 

Muitas das variáveis aqui analisadas necessitam de maiores comprovações empíricas. 

No entanto, para as finalidades deste estudo, elas exemplificam o que seriam considerados 

antecedentes da confiança. Nota-se que alguns destes fatores foram explorados nos capítulos 

anteriores, demonstrando a congruência do tema. A seguir, alguns conseqüentes da confiança 

serão brevemente analisados. 

  

 

1.7.4 Conseqüentes da Confiança  

 

 Podem-se identificar cinco conseqüentes principais da confiança: 

1. Atitude em relação à organização;  

2. Intenção de compra e utilização;  

3. Lealdade,  

4. Comprometimento e  

5. Risco percebido.  

 

O primeiro conseqüente da confiança teve um capítulo inteiro dedicado a ele (veja o 

tópico sobre atitudes), por isto julgamos dispensável qualquer explanação adicional. 

Entretanto é válido ressaltar que os estudos que examinam o tema (JARVENPAA e 

TRACTINSKY, 1999; JARVENPAA, TRACTINSKY e VITALE, 2000) identificaram uma 

relação positiva entre a confiança e a atitude em relação a determinado varejista, assim como 
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entre confiança e as intenções comportamentais em relação a este (GEFEN, 2000; GEFEN, 

KRAHANNA e STRAUB, 2003). 

A confiança também leva a um efeito bastante valorizado no estudo do marketing: a 

lealdade ou processo de fidelização de clientes.  

De acordo com Hughes (2003) os programas de fidelização de clientes tiveram início 

na década de 1980 numa iniciativa da American Express em estabelecer um relacionamento 

de pós-venda com uma grande massa de clientes. Estes programas de fidelização estão 

tornando-se cada vez mais comuns e presentes no nosso dia-a-dia em diferentes mercados de 

consumo, desde farmácias, hipermercados, livrarias até perfumarias e companhias aéreas. 

Alguns autores têm-se referido aos esforços para a obtenção de clientes habituais 

como o processo de fidelização ou de obtenção da lealdade de clientes, razão pela qual 

trataremos fidelização e lealdade como sinônimas neste trabalho.  O processo de fidelização 

ou de obtenção da lealdade de clientes tem sua origem no relacionamento entre o cliente e a 

empresa vendedora ou prestadora de serviços. Atualmente poucas empresas discutem a 

importância de satisfazer as necessidades de seus clientes. Freire et. al. (2003) apresentaram 

uma forma para medição de índices de satisfação de clientes, baseada na expectativa do 

cliente e na ótica do atendente.   

O que se discute então é o fato de que clientes satisfeitos não significam propriamente 

clientes leais.  Segundo Gittomer (1998) os consumidores, quando satisfeitos, comprarão em 

qualquer outro lugar. Já consumidores leais relutarão muito antes de mudar de fornecedor e 

continuamente indicarão o fornecedor ao qual são leais (GITTOMER, 1998). A mesma 

opinião é compartilhada por Reichheld (2002), que contribui para fortalecer o conceito da 

lealdade contrapondo-o à satisfação: “A satisfação, uma atitude efêmera desprovida de poder 

de permanência, é uma péssima substituta da lealdade, e estabelece um padrão demasiado 

baixo de excelência” (p.24). De fato, para Garbarino e Johnson (1999), por décadas a 

satisfação constituiu o principal constructo para a previsão do comportamento do consumidor. 

 Tal comentário soma-se à proposição do modelo KMV proposto por Morgan e Hunt 

(1994), para quem somente comportamentos cooperativos podem levar ao sucesso do 

marketing de relacionamento e que o comprometimento é assim entendido como um resultado 

da existência de confiança. Segundo Dwyer, Schurr e Oh (1987), o conceito de 

comprometimento implica a boa vontade de fazer sacrifícios no curto prazo, para se alcançar 

benefícios em longo prazo, ou seja, as partes envolvidas utilizarão seus recursos para manter o 

relacionamento. Tal fato torna o comprometimento, um componente essencial para que 



53 

 

relacionamentos de longo prazo sejam bem-sucedidos (GUNDLACH, ACHROL e 

MENTZER, 1995). 

 Finalmente, caso não houvesse a existência de risco, de vulnerabilidade, a confiança 

não seria necessária, uma vez que os resultados do comportamento adotado não ofereceriam 

nenhuma probabilidade de conseqüências negativas para aquele que deposita confiança 

(HERNANDEZ, 2008). Morgan e Hunt (1994) apresentam em seu estudo a redução da 

incerteza nas tomadas de decisões como conseqüente da confiança, assim como outros 

diversos estudos sobre comércio eletrônico demonstraram que a confiança, verdadeiramente, 

diminui a percepção do risco (JARVENPAA e TRACTINSKY, 1999; JARVENPAA, 

TRACTINSKY e VITALE, 2000; CHO, 2006). 

O entendimento do constructo confiança é importante para o âmbito deste trabalho 

devido a sua importância relativa para clientes com perfil relacional. Como foi visto no estudo 

de Garbarino e Johnson (1999), a confiança tem mais peso para clientes com alto grau de 

relacionamento e, conforme apontado nos estudos de Hernandez (2008), a confiança é 

também uma forte componente nas relações de consumo para clientes de Internet [Banking]. 

Assim, é de se esperar que clientes de lojas eletrônicas também dêem mais peso à confiança 

em detrimento da importância relativa da satisfação. 

 Feitas as devidas considerações a respeito dos conceitos de atitudes, satisfação e 

confiança, o próximo capítulo apresentará a relação entre eles, detalhando as hipóteses do 

modelo estudado. 

 

 

1.8 Intenções Futuras 

 

Sheth, Mittal e Newman (2001) afirmam que o consumidor pode adotar três formas 

diferentes de comportamento após uma experiência de compra e consumo: abandono, 

reclamação e lealdade. Estes mesmos autores afirmam que “se os clientes não estão 

satisfeitos com sua experiência com determinada marca, podem decidir jamais comprá-la de 

novo”, o que caracteriza a intenção de abandonar a loja. 

Por sua vez, a intenção de reclamar pode ocorrer de diferentes formas: o consumidor 

pode tratar diretamente com a loja; pode deixar de comprar nesta e convencer os amigos e 

familiares a fazer o mesmo (boca-a-boca negativo); pode manifestar-se publicamente diante 

de terceiros, como procurar o código de defesa do consumidor, por exemplo; e, boicotar a 
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empresa (SZYMANSKI e HENARD, 2001; MOWEN e MINOR, 2003; BLACKWELL, 

MINIARD e ENGEL, 2005). 

A lealdade do cliente significa, por fim, que ele compra as mesmas marcas repetidas 

vezes ou, resumidamente, ele estabelece um relacionamento com a marca, com a loja ou com 

o serviço (SHETH, MITTAL e NEWMAN, 2001). A lealdade seria, portanto, das três 

intenções apresentadas, a única que aponta para relações positivas entre a confiança e a 

satisfação do cliente para com a loja. 

No contexto deste trabalho entendem-se como intenções futuras a vontade positiva ou 

o desejo positivo dos clientes em tornar a realizar transações comerciais com o fornecedor 

(prestador de serviços ou vendedor de produtos) ou, em suma, a busca da lealdade. 

 

 

1.8.1 A Lealdade 

 

Alguns autores têm-se referido aos esforços para a obtenção de clientes habituais 

(freqüentes) como o processo de fidelização ou de obtenção da lealdade de clientes, razão pela 

qual trataremos a fidelização e a lealdade como sinônimas neste trabalho. O processo de 

fidelização ou de obtenção da lealdade de clientes tem sua origem no relacionamento entre o 

cliente e a empresa vendedora ou prestadora de serviços. 

Atualmente poucas empresas discutem a importância de satisfazer as necessidades de 

seus clientes e é muito comum o uso de programas de milhagem para ajudar na fidelização (e, 

portanto, aumento de lealdade) dos clientes. Os programas de fidelização de clientes tiveram 

início na década de 1980, numa iniciativa da American Express em estabelecer um 

relacionamento de pós-venda com uma grande massa de clientes (HUGHES, 2003). Estes 

programas de fidelização ganharam o gosto do público e das empresas e estão se tornando 

cada vez mais comuns e presentes no nosso dia-a-dia em diferentes tipos de negócio como 

farmácias, hipermercados, livrarias, perfumarias e companhias aéreas. 

 

 

1.8.2 A Lealdade no Varejo Multicanal 

 

De acordo com o modelo proposto por Markides e Charitou (2005), empresas que 

atuam no varejo multicanal costumam lançar mão de quatro estratégias de gestão: 
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1. Separação: neste modelo, a inovação (neste caso, o varejo eletrônico) já nasce 

como organização independente, pois o mercado é estrategicamente diferente do 

negócio existente e há a ocorrência de conflitos potenciais; 

2. Separação em etapas: ocorre quando a inovação, por conta de conflitos, deriva da 

operação física e, em determinado momento, constitui-se como uma organização 

independente; 

3. Integração em etapas: ocorre no caminho inverso da anterior, isto é, quando uma 

organização percebe as sinergias potenciais da união de dois negócios que atuam 

em modelos diferentes, mas que por apresentarem conflitos, necessitam de tempo 

para maturação e resolução dos conflitos; 

4. Integração: ocorre quando a inovação apresenta baixo grau de conflitos com o 

modelo existente e sinergias potenciais são percebidas no compartilhamento de 

infra-estruturas existentes. 

 

Os negócios do varejo mulicanal apresentam baixo grau de conflitos entre o negócio 

estabelecido e a inovação e alto relacionamento estratégico, já que ambos atuam em mercados 

semelhantes denotando, portanto, grande similaridade entre o negócio estabelecido e a 

inovação. A estratégia recomendada é, então, a de integração (MARKIDES; CHARITOU, 

2005), corroborando a idéia de que empresas que operam no varejo multicanal podem usufruir 

uma vantagem competitiva quando lidam com seus clientes nos diferentes canais se existir 

confiança e experiências favoráveis com a marca já pré-estabelecida . 

A idéia de integração entre os canais e obtenção de vantagens competitivas também é 

destacada pelo website de estratégias Value Based Management.Net (2007), para quem as 

empresas que operam no varejo multicanal buscam obter ou capitalizar vantagens em: 

 

1. Competências essenciais 

2. Cadeias de suprimento já existentes 

3. Canais de distribuição já existentes 

4. Valor da marca 

5. Confiança 

6. Carteira de clientes já existente 

7. Baixo custo médio de capital 

8. Aprendizagem e cultura organizacional 
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Um fator que traz grande importância para a conquista da lealdade dos clientes é o alto 

custo de se conquistar novos clientes. Antes de manter clientes é preciso conquistá-los, e isto 

demanda grandes investimentos financeiros. De acordo com Peppers e Rogers (1997), 

conquistar novos clientes demanda custos que acabam sendo também repassados aos clientes 

habituais, como é o caso de promoções e descontos. Os referidos autores chamam a atenção 

para o custo de aquisição de novos clientes, considerando-o uma necessidade até que uma 

base sólida de clientes habituais seja construída. 

Numa corrente bastante pragmática, Peppers e Rogers (1993) levantam a questão do 

valor vitalício de um cliente (Customer Lifetime Value, no original em inglês) como a razão 

fundamental para se buscar a fidelização de clientes. Os clientes, segundo Peppers e Rogers 

(2006), geram valor durante as três etapas do seu ciclo de vida: aquisição (etapa em que a 

empresa foca esforços na conquista ou aquisição de novos clientes), otimização (etapa em que 

se apresentam promoções aos clientes) e retenção (novas compras de clientes antigos). 

Segundo eles, o segredo de um programa de fidelização de clientes está em se conseguir uma 

receita estável e contínua de cada cliente ao longo o seu ciclo de vida. 

Assim como Peppers e Rogers (1993), Zabin e Brebach (2004) defendem a 

importância de uma boa contabilidade dos custos de marketing e propõem a estratégia de 

marketing de precisão como uma forma de reduzir estes custos, atingindo o público-alvo 

através de campanhas bem delineadas e definidas. Também se preocupam com o fato de que o 

marketing de precisão não deve ser confundido com o marketing um-a-um: “O marketing um-

a-um pode ser uma boa idéia na teoria. Na prática, contudo, pode ser proibitivamente caro, 

desnecessário e até mesmo contraproducente.” (ZABIN e BREBACH, 2004, p.24). 

A preocupação com o custo de aquisição de novos clientes não pode ser marginal. Há 

que se selecionar os clientes com cuidado, pois cada cliente novo demanda um custo que só 

será pago se a lealdade do cliente for conquistada (REICHHELD, 2002). 

Outra razão para as empresas preocuparem-se em conquistar a lealdade de seus 

clientes, como lembra Brooks (2005, p. 149), é que clientes fiéis não se importam em pagar 

mais: “o cliente mais fácil de ser persuadido a pagar mais é aquele que você já tem”. 

Esta preocupação levantada por Brooks remete à questão do confrontamento da 

lealdade de clientes frente à rentabilidade que proporcionam: 

“Da mesma forma, a empresa necessita determinar quais dos clientes 

existentes [...] são desleais ou não são rentáveis (e que provavelmente 

permanecerão assim no futuro, a despeito de qualquer intervenção que 

poderia ter lugar no esforço de torná-lo rentável). Tendo completado o 
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exercício, a empresa precisará encontrar maneiras de minimizar o custo de 

atender a estes clientes. Em alguns casos, isto pode até significar mostrar-

lhes a porta da rua, num processo que nós podemos simplesmente referir 

como faxina de clientes” (ZABIN; BREBACH, 2004, p.35). 

 

A mesma opinião é compartilhada por Reicheld (2002), quando alerta para os perigos 

da atração de clientes errados, especialmente para as empresas que atuem no varejo 

eletrônico. 

 

 

1.8.3 Antecedentes da Lealdade 

 

Freire, Crisóstomo e Botelho (2003) apresentaram uma forma para medição de índices 

de satisfação de clientes, baseada na expectativa do cliente e na ótica do atendente. O que se 

discute atualmente é o fato de que clientes satisfeitos não significam propriamente clientes 

leais. De fato, segundo Gittomer (1998) os consumidores, quando satisfeitos, comprarão em 

qualquer outro lugar. Já consumidores leais relutarão muito antes de mudar de fornecedor e 

continuamente indicarão o fornecedor ao qual são leais. 

A mesma opinião é compartilhada por Reicheld (2002, p. 24), que contribui para 

fortalecer o conceito da lealdade, contrapondo-o à satisfação: “a satisfação, uma atitude 

efêmera desprovida de poder de permanência, é uma péssima substituta da lealdade, e 

estabelece um padrão demasiado baixo de excelência”.  

Entretanto operar no varejo eletrônico requer alguns cuidados já que se trata de um 

mercado novo oriundo da adoção de tecnologia, fator que por si só pode representar uma 

barreira de entrada. Isto se deve ao fato de que muitas vezes o consumidor não mantém 

qualquer contato físico com a empresa vendedora ou prestadora de serviço, e a confiança 

torna-se o principal ativo e com certeza o fator-chave para o sucesso de transações no 

comércio eletrônico (URBAN; SULTAN; QUALLS, 2000).  

Esta confiança será construída pelo relacionamento do consumidor com a loja 

eletrônica. Assim, das oito características apresentadas, a confiança é aquela que guarda maior 

relação com o negócio da Internet (URBAN; SULTAN; QUALLS, 2000). A chave para a 

obtenção da lealdade dos clientes reside, então, na confiança que os clientes têm na loja 

eletrônica. 
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Recordando os fundamentos propostos por Chen e Hitt (2002) e Urban, Sultan e 

Qualls (2000), os fatores que mais influenciam na repetição de uma compra na mesma loja 

virtual são a confiança na loja e a satisfação decorrente da experiência anterior com compras 

naquela loja. Estes autores citam ainda a exclusividade como outro fator que influencia a 

recorrência numa loja eletrônica, porém este constructo não será abordado neste trabalho.  

Van Goolen e François (2007), ao testarem o modelo de Garbarino e Johnson (1999) 

no mercado de corporativo de seguros, descobriram que a satisfação apresentou impacto 

significativo na lealdade para clientes transacionais.  

A lealdade do cliente significa, por fim, que ele compra as mesmas marcas repetidas 

vezes ou, resumidamente, ele estabelece um relacionamento com a marca, com a loja ou com 

o serviço (SHETH, MITTAL e NEWMAN, 2001). Assim, uma intenção em continuar a 

comprar numa mesma loja ou fornecedor implicaria também num aumento da lealdade. 

Os principais antecedentes da lealdade são, portanto a confiança e a satisfação, além 

de uma intenção de compra positiva. 

 

 
1.9 As Relações Entre os Constructos Avaliados 

 

Baseando-se nos achados de Garbarino e Johnson (1999) e Morgan e Hunt (1994), este 

estudo propõe que os consumidores, dependendo de sua orientação relacional, diferirão em 

relativa importância o nível de sua satisfação ou sua confiança e comprometimento com uma 

loja eletrônica quando comparada a uma loja tradicional. Indo um pouco mais além, o modelo 

apresentará as relações e graus de influência entre estes constructos e o constructo lealdade. 

No varejo eletrônico os consumidores com alto grau de relacionamento serão descritos 

pelo constructo confiança, pois vêem neste tipo de transação mais riscos que a mera satisfação 

ou insatisfação com a compra. Buscou-se, no modelo, a representação esquemática da 

importância atribuída ao risco na transação eletrônica – como a qualidade dos produtos e a 

segurança dos seus dados pessoais e financeiros – caracterizado pela confiança na loja 

(MOURA, 2003; HERNANDEZ, 2008; GARBARINO e JOHNSON, 1999). 

Graf e Perrien (2005) e Antunes e Rita (2007) sintetizam a importância dos dois 

constructos: a satisfação seria mais importante para promover a retenção de clientes, ao passo 

que a confiança seria o constructo básico para aquisição de novos clientes. No entanto, a 

análise destes autores não considerou a predisposição individual para a criação de 

relacionamentos, simplificando a importância dos constructos e seu papel na influência do 
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comportamento futuro dos clientes. Por esta razão, para este trabalho preferiu-se permanecer 

com os conceitos de Garbarino e Johnson (1999), cuja teoria sugere que o comportamento dos 

consumidores do varejo eletrônico seria explicado segundo o grau de relacionamento 

apresentado: quem valoriza mais o relacionamento aposta mais na confiança; já para quem o 

relacionamento não tem tanta importância a Satisfação é mais relevante.  

Em contrapartida, a aplicação do modelo (vide Figura 7) para o varejo tradicional 

pressupõe que a satisfação com a loja física (varejo tradicional) deve ser o constructo 

mediador das relações entre atitudes relativas à loja e futuras intenções, não importando o 

grau de relacionamento dos clientes, cabendo à confiança um papel pouco ou nada relevante.  

 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

Figura 7 – Modelo hipotético proposto. 

 

O modelo prevê que no varejo tradicional, independentemente do grau de 

relacionamento, o que os consumidores buscam numa loja é a satisfação. Neste sentido, pouco 

importa que os clientes sejam transacionais ou relacionais. Por apresentarem comportamento 

similar, clientes da loja eletrônica que possuam baixo grau de relacionamento podem ter seu 

comportamento explicado pelo mesmo arcabouço. 
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1.10 Hipóteses de Pesquisa 

 

Consideráveis evidências conceituais e empíricas já apresentadas anteriormente 

indicam que, à medida que há uma boa percepção da loja, do nível de segurança e da 

quantidade de informação oferecidas, da interatividade proporcionada, da conveniência 

percebida e, de uma maneira geral, à medida que as atitudes relativas à loja virtual são 

percebidas como sendo positivas pelos consumidores, os níveis de satisfação tendem a ser 

maiores (HO e WU, 1999; SZYMANSKI e HISE, 2000; MONTOYA-WEISS, VOSS e 

GREWAL, 2003; BALLANTINE, 2005). Adicionalmente, a confiança em um vendedor é 

freqüentemente apontada como um dos elementos essenciais para que os consumidores 

desenvolvam um sentimento de comprometimento com esta parte (MOORMAN, ZALTMAN 

e DESHPANDÉ, 1992; MORGAN e HUNT, 1994; GARBARINO e JOHNSON, 1999; 

BAPTISTA, 2005). 

Como vimos anteriormente, procurando examinar relações mais complexas, Garbarino 

& Johnson (1999) analisaram o relacionamento da satisfação, da confiança e do 

comprometimento entre componentes de atitudes de satisfação e intenções futuras para 

clientes de uma companhia de teatro. Garbarino e Johnson (1999) verificaram que para 

clientes com baixa orientação relacional (ou transacionais), a satisfação com a loja é o 

constructo mediador primário entre atitudes e futuras intenções e, para clientes com alta 

orientação relacional, confiança e comprometimento, mais do que a satisfação, são os 

mediadores entre atitudes e futuras intenções.  

Devido à crescente ênfase no marketing de relacionamento nova aspectos tiveram de 

ser incorporados na lista de fatores que condicionam as futuras intenções do consumidor, 

como a confiança e o comprometimento (BAPTISTA, 2005). Isto se deve porque, segundo 

McKnight, Choudhury e Kacmar (2002, p. 335): 
A confiança ajuda os consumidores a superarem as percepções de risco e 

incerteza e a se engajarem em ‘comportamentos de confiança’ com vendedores 

baseados na Internet, fornecendo informações pessoais ou realizando compras. 

 

 Pode-se concluir a partir do trecho citado como fica nítido o papel da confiança em 

minimizar o risco percebido na realização de compras pela Internet. E, conforme apresentado 

por Jarvenpaa e Tractinsky (1999), quanto menor for essa percepção, mais favoráveis serão as 

atitudes relacionadas ao processo de compra online e, conseqüentemente, maior será a 

disposição de comprar por meio de uma loja virtual. 
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 Gefen (2000) além de concordar com as conclusões de Jarvenpaa e Tractinsky (1999), 

argumenta que, à medida que a confiança do consumidor em uma loja eletrônica aumenta, as 

intenções de relacionar os produtos comercializados por esta loja dentre suas alternativas 

também aumentam, ilustrando assim, as relações positivas entre a confiança e as futuras 

intenções do consumidor.  Além disso, este mesmo autor investigou, inicialmente o papel da 

familiaridade como uma pré-condição para a confiança. Ele ainda define o conceito de 

familiaridade como uma compreensão, freqüentemente, baseada em interações, experiências e 

aprendizagem anteriores, o que nos remete a algum grau de relacionamento passado. 

 E é a partir dos apontamentos feitos até o momento que se deriva a hipótese que 

destaca o papel mediador da confiança entre as atitudes e as futuras intenções do consumidor 

relacional. Isto pode ser corroborado quando são levadas em conta as conclusões de Morgan e 

Hunt (1994) de que o comprometimento pode ser compreendido como um resultado da 

confiança e de que, ambos – confiança e comprometimento – levam a comportamentos 

colaborativos que conduzem a um relacionamento de marketing bem-sucedido. 

Diante disto, supõe-se que tal fato seja também verdadeiro para as transações 

realizadas no ambiente eletrônico, dado que os resultados do estudo de Doney e Canon 

(1997), aplicado no contexto organizacional (B2B) se comprovaram no mercado consumidor 

(B2C), mais especificamente no varejo virtual. De acordo com Jarvenpaa e Tractinsky (1999), 

a reputação e o tamanho percebidos da loja virtual estão positivamente relacionados com a 

confiança do consumidor. Segundo Dwyer, Schurr e Oh (1987), o conceito de 

comprometimento implica a boa vontade de fazer sacrifícios no curto prazo, para se alcançar 

benefícios em longo prazo, ou seja, as partes envolvidas utilizarão seus recursos para manter o 

relacionamento. Tal fato torna o comprometimento, um componente essencial para que 

relacionamentos de longo prazo sejam bem-sucedidos (GUNDLACH, ACHROL e 

MENTZER, 1995). Além disso, baseado no trabalho de Morgan e Hunt (1994), 

comprometimento pode ser entendido como um resultado de confiança complementando a 

hipótese anterior.  

Jap e Ganesan (2000), por sua vez, verificaram em seus estudos realizados com 

fornecedores e varejistas que a percepção do varejista do comprometimento do fornecedor é 

positivamente relacionada à sua avaliação de desempenho deste parceiro comercial. Além 

disso, relacionamentos caracterizados por alto nível de comprometimento estão associados a 

menores níveis de conflitos e, conseqüentemente, a melhores índices de satisfação.  
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Dadas as exposições feitas, a já conhecida relação entre confiança e comprometimento 

apresentada por Morgan e Hunt (1994) e às conclusões de Garbarino e Johnson (1993), pode-

se apontar as hipóteses iniciais deste estudo.  

 

H1: Existem relações positivas entre as atitudes relacionadas à loja e a satisfação 

com a loja. 

 

H2: Existem relações positivas entre as atitudes relacionadas à loja e a confiança 

para com a loja. 

 

H3: A satisfação aumenta a confiança. 

 

De acordo com Garbarino e Johnson (1999), no contexto de serviços, o modelo em 

que a satisfação é considerada o constructo mediador da confiança e do comprometimento 

tem sido freqüentemente demonstrado por consumidores que tiveram experiência com 

insatisfação. Estudos como os de Coulter, Price e Feick (2003) relacionam o envolvimento 

com os produtos da marca com o comprometimento relacionado a ela e estes são os 

arcabouços que sustentam as Hipóteses 1, 2 e 3. 

Conforme os estudos de Garbarino e Johnson (1999) e de Morgan e Hunt (1994), 

pressupõe-se que, tal como ocorre com clientes transacionais no varejo tradicional, no 

extremo do continuum de relacionamento estão os consumidores com baixas orientações 

relacionais, estes também chamados transacionais. Ganesan (1994) afirma que este grupo de 

clientes organizacionais é centrado somente em opções e resultados do período atual, ou seja, 

esta parte está interessada em maximizar seus lucros em uma transação, enquanto, os clientes 

de longo prazo buscam essa maximização em uma série de transações. A extensão deste 

conceito para o contexto B2C eletrônico implica a compreensão da maximização de “lucros” 

por parte do consumidor como a satisfação com o processo de compra e o produto comprado, 

além da sensação de se evitar possíveis riscos futuros.  

 

H4: Para clientes relacionais a confiança está mais fortemente associada às 

intenções futuras do que para clientes transacionais. 

 

A Hipótese 4 baseia-se em Ganesan (1994), que analisou em seu estudo os 

determinantes da orientação a longo prazo nos relacionamentos entre compradores e 
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vendedores organizacionais, destacando que a parte interessada neste tipo de relação tem seu 

foco no alcance de objetivos futuros e, além disso, também está centrada em resultados atuais. 

Em seus resultados, este autor verificou que a confiança na credibilidade e na benevolência do 

vendedor é positivamente relacionada com a orientação em longo prazo da outra parte.  

 

H5: Para clientes transacionais a satisfação está mais fortemente associada às 

intenções futuras do que para clientes relacionais. 

 

Como já mencionado no início desta seção, à medida que as atitudes relativas à loja 

virtual são percebidas como sendo positivas pelos consumidores, os níveis de satisfação 

tendem a ser maiores (HO e WU, 1999; SZYMANSKI e HISE, 2000; MONTOYA-WEISS, 

VOSS e GREWAL, 2003; BALLANTINE, 2005). Diante das considerações realizadas 

anteriormente, fica evidente a suposição de que a satisfação também exerce um papel 

mediador entre as atitudes relacionadas à loja eletrônica e as futuras intenções do consumidor, 

sustentanto a Hipótese 5.  

 

H6: Para clientes do varejo eletrônico a relação entre confiança e intenções 

futuras é mais forte do que para clientes do varejo tradicional. 

 

Para sustentar a Hipótese 6 citam-se os estudos de Baptista (2005), McKnight, 

Choudhury e Kacmar (2002) e Jarvenpaa e Tractinsky (1999) sustentam que ao tomarem 

medidas que visem diminuir o risco e incerteza percebidos e incrementar o nível de 

relacionamento com seus clientes, os varejistas eletrônicos obtêm resultados mais positivos 

quando comparados a varejistas eletrônicos que executam medidas em menor grau. 

 

H7: As intenções futuras aumentam a lealdade independentemente do canal e do 

grau de relacionamento. 

 

H8: Para clientes relacionais a confiança está mais fortemente associada à 

lealdade do que para clientes transacionais, independentemente do canal.  

 

A Hipótese 8 acima entende que, assim como verificado no varejo tradicional, após a 

experiência de satisfação ou insatisfação o consumidor pode adotar três tipos possíveis de 
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comportamento futuro: abandono, reclamação e lealdade (SHETH, MITTAL e NEWMAN, 

2001). 

 

H9: Para clientes transacionais a satisfação está mais fortemente associada à 

lealdade do que para clientes relacionais, independentemente do canal. 

 

A Hipótese 9 acima sustenta-se no fato de que consumidores do canal eletrônico que 

possuam um baixo grau de relacionamento – sendo, portanto, também consumidores 

transacionais – teriam seu comportamento explicado pelo mesmo modelo aplicado às lojas do 

varejo tradicional, com forte valorização do constructo satisfação. 

 

H10: Para clientes do varejo eletrônico a relação entre confiança e lealdade é 

mais forte do que para clientes de lojas convencionais. 

 

A hipótese 10 baseia-se em Barcellos (2008), para o qual o principal desafio atual para 

as empresas que buscam crescer no varejo online é ganhar a confiança do internauta 

oferecendo preços competitivos, pontualidade na entrega e, principalmente, mecanismos de 

segurança nas transações financeiras feitas no site.  

É através do teste destas hipóteses que se procurará atingir ao objetivo geral deste 

trabalho: investigar os papéis da confiança e da satisfação nos relacionamentos com diferentes 

grupos de consumidores dos dois canais: lojas físicas e lojas virtuais. 

 

 

1.11 Contribuições deste Estudo 

 

Este estudo baseia-se nos trabalhos de Garbarino e Johnson (1999) e procura 

aperfeiçoar o modelo proposto por aqueles autores. Garbarino e Johnson (1999) utilizaram 

como baliza para sua pesquisa a análise de caminhos como método para efetuar a análise 

exploratória. A principal limitação do método adotado por Garbarino e Johnson (1999) é não 

diferenciar entre relacionamentos diretos e indiretos entre os constructos, algo que poderia ser 

alcançado pela modelagem de equações estruturais (CONNOR, 2009). 

De fato, Van Goolen e François (2007), ao estenderem o modelo de Garbarino e 

Johnson (1999), aplicando-o ao setor de seguros, utilizaram equações estruturais para uma 
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análise confirmatória fatorial, porém seu estudo apresenta como limitação o fato de a base 

amostral utilizada constituir-se de apenas 263 respostas. 

A relevância deste estudo frente aos outros dois citados anteriormente reside na análise 

do varejo multicanal. A partir das hipóteses propostas e do ponto de vista prático, este estudo 

apresentará insights que proporcionarão aos profissionais de marketing do varejo multicanal a 

oportunidade de identificar os constructos que efetivamente impactam nas diferentes formas 

de relacionamento com os consumidores e assim determinar as estratégias mais adequadas 

para a abordagem do público-alvo. 
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2 METODOLOGIA 

 

Para a aferição e validação das hipóteses levantadas neste trabalho, duas pesquisas do 

tipo quantitativo foram executadas para a coleta de dados entre consumidores de um varejista 

multicanal atuante tanto no varejo tradicional quando no eletrônico. Foram pesquisados 

clientes exclusivos do comércio eletrônico e clientes exclusivos do comércio tradicional. 

Detalhes sobre a seleção da amostragem e o procedimento de pesquisa bem como as métricas 

adotadas estão descritas a seguir. 

Estas pesquisas visaram entrevistar pessoas que tivessem feito pelo menos uma 

compra nos últimos seis meses da data da coleta de dados e as perguntas referiam-se apenas à 

última compra. Desta maneira, as escalas que mensuraram as variáveis do estudo tiveram 

como referentes diversos varejistas, dependendo de onde havia tenha sido feita a última 

compra do respondente. A seguir, descreve-se como se deu a seleção da amostra, os 

procedimentos e o questionário utilizado na pesquisa.   

 

 

2.1 Seleção da Amostra 

 

A população representa o universo para o qual os pesquisadores desejam generalizar 

os resultados encontrados (MALHOTRA, 2001). Sendo assim, é aqui definida como as 

pessoas residentes no Brasil que nos últimos dezoito meses realizaram pelo menos uma 

compra no varejista multicanal objeto do estudo, quer seja através da Internet, quer seja nas 

suas lojas físicas. As amostras foram escolhidas por conveniência e, considerando-se os 

objetivos desta pesquisa, a coleta de dados pela Internet pareceu ser a forma mais indicada. 

Na seleção das bases amostrais tomou-se o cuidado de segregar os clientes mantendo-

se exclusividade de canais, ou seja, clientes que compraram somente em lojas físicas e 

clientes que compraram somente na loja virtual.  

Para se recrutar os respondentes, foram enviadas mensagens eletrônicas para cada uma 

das bases amostrais convidando-os a responder um formulário eletrônico ligeiramente 

diferente para cada canal. Os questionários foram hospedados no site QuestionPro e 

disponibilizados na Internet. Tal mensagem eletrônica enfatizava o caráter acadêmico da 

pesquisa e não se ofereceu nenhuma recompensa aos respondentes. 
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2.1.1 Base Amostral de Clientes das Lojas Físicas 

 

Uma seleção de clientes exclusivos de lojas físicas que tivessem feito alguma compra 

nos últimos 18 meses em qualquer loja do varejista pesquisado proporcionou a base amostral 

deste canal para a pesquisa. O varejista escolhido atua no mercado nacional de livros, revistas, 

CDs e DVDs há muito tempo, tendo forte presença no mercado livreiro há mais de 90 anos. 

Ainda assim, a exclusividade de preferência pelo canal foi adotada como forma de diminuir 

um possível viés por conhecimento prévio da marca, ainda que tal conhecimento 

(característico de varejistas tradicionais) não seja determinante para o sucesso da novidade – 

neste caso, a Internet (SHOENBACHLER e GORDON, 2002). Esta base amostral totalizou 

71.724 convites para responder ao questionário, que renderam apenas 573 respostas (0,8%). O 

baixo grau de respostas obtidas pode ser atribuído ao fato de que o convite para responder aos 

questionários não propôs nenhum tipo de recompensa, deixando a cargo do respondente a 

opção por participar voluntariamente ou não desta pesquisa. 

 

 

2.1.2 Amostra de Clientes para o Comércio Eletrônico 

 

Para o universo de comércio eletrônico optou-se pelo envio de mensagens a clientes 

residentes no Brasil que tivessem feito compras exclusivamente no canal eletrônico nos 

últimos 18 meses. Enquadraram-se nesta premissa 104.693 clientes, que renderam 1.942 

respostas (1,9%). Novamente, o baixo grau de respostas obtidas pode ser atribuído ao fato de 

que o convite para responder aos questionários não propôs nenhum tipo de recompensa, 

deixando a cargo do respondente a opção por participar voluntariamente ou não desta 

pesquisa. 

 

 

2.2 Procedimentos para Coleta de Dados 

 

Na fase de recrutamento dos respondentes que comporiam a amostra uma mensagem 

eletrônica foi enviada como convite para a participação na pesquisa. Só puderam preencher o 

questionário eletrônico pessoas que haviam feito pelo menos uma compra pela Internet nos 
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últimos doze meses, uma vez que se considerou que, para períodos superiores a este, as 

pessoas teriam dificuldades para se lembrar da experiência. 

O questionário foi elaborado de tal forma que todas as respostas eram obrigatórias. 

Como perguntas introdutórias e de qualificação questionou-se o que foi comprado, o valor 

pago e a loja em que a compra foi feita, além da quantidade de compras realizadas nos 

últimos seis e doze meses como forma de se mensurar o grau de relacionamento do 

respondente com a loja.  

Os itens de satisfação foram mensurados por meio de escalas do tipo Likert de 5 

pontos (1 = Extremamente Insatisfeito; 5 = Extremamente Satisfeito). O mesmo foi feito com 

os itens de confiança, mudando apenas a nomeação das escalas (1 = Discordo Totalmente; 5 = 

Concordo Totalmente) e, com os itens de futuras intenções dos consumidores (1 = Certamente 

Não; 5 = Certamente Sim). Por fim, os itens de atitude foram mensurados por meio de escalas 

do tipo diferencial semântico, o que é muito comum na maioria dos estudos deste gênero. 

Para se evitar o viés de efeito-ordem, conforme explicado por Hernandez (2008) como 

sendo o viés causado pela apresentação dos itens de um questionário na mesma ordem a todos 

os respondentes, todos os itens das escalas foram dispostos de forma aleatória. Ao final do 

questionário foram apresentadas questões referentes aos dados demográficos, como: sexo, 

idade, grau de escolaridade e renda, para fins comparativos entre os grupos de consumidores. 

Não houve premiações de incentivo para o preenchimento dos questionários, de modo 

que os respondentes o fizeram por livre e espontânea vontade. Durante o preenchimento dos 

questionários as respostas dos entrevistados foram automaticamente armazenadas em uma 

planilha do Excel e devidamente tabuladas usando-se o SPSS versão 17. 

Os procedimentos adotados neste estudo apresentam vantagens significativas quando 

comparados aos utilizados por estudos anteriores. Como ressaltado por Hernandez (2008), 

uma das principais vantagens está ligada ao fato de se solicitar ao respondente que avalie a 

sua última experiência de compra, ao invés de pedir para o consumidor avaliar uma intenção 

de uso ou de compra. Assim, as respostas se referem a um comportamento que já foi 

efetivamente adotado e não sobre um comportamento potencial. 

 

 

2.3 Construção das Escalas 

 

Com o objetivo de coletar os dados necessários à avaliação do modelo teórico 

proposto, foi elaborado o questionário contendo questões para a identificação das 
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características demográficas, como sexo, idade e renda, seus hábitos de compras (nos dois 

canais), bem como questões que se configuram como indicadores das variáveis Atitudes, 

Satisfação, Confiança, Futuras Intenções e Lealdade, que compõem o modelo. 

A geração dos itens propostos para a mensuração das variáveis foi realizada por meio 

de ampla revisão da literatura. Após a tradução e a compilação de diversos indicadores 

encontrados e realizando uma análise mais detalhada do material encontrado, chegou-se aos 

itens julgados como mais adequados para a mensuração das variáveis. Na seqüência 

descrevem-se os processos adotados para a operacionalização dos constructos Atitudes, 

Satisfação, Confiança, Futuras Intenções e Lealdade. 

 

 

2.3.1 Métricas para o Constructo Satisfação 

 

Com base nas afirmações de Solomon (2002) de que “a satisfação/insatisfação do 

consumidor (S/IC) é causada pelas sensações gerais, ou atitudes, que as pessoas têm em 

relação a um produto depois de comprá-lo”, a operacionalização do constructo foi realizada 

por meio de uma escala de 5 pontos (1 = Discordo Totalmente; 5 = Concordo Totalmente), 

incorporando itens adaptados dos estudos de Fornell et. al. (1996) e dos apresentados por 

Bruner, James e Hensel (2001) em Marketing Scales Handbook, dando origem à escala de 4 

itens, apresentada abaixo: 

 
Satisf1 Comprar nesta loja foi uma das melhores coisas que eu poderia ter feito 
Satisf2 Eu estou satisfeito com a minha decisão de ter feito esta compra nesta loja 

Satisf3 Eu me sinto feliz por ter escolhido esta loja para fazer esta compra 

Satisf4 Minha decisão de comprar nesta loja foi sábia 
Quadro 3 – Escala do Constructo Satisfação 

 

 

2.3.2 Métricas para o Constructo Confiança 

 

A partir dos apontamentos de Mayer, Davis e Schoorman (1995, p. 712), a confiança é 

compreendida como: 
A disposição de uma parte se tornar vulnerável às ações de outra parte, 

baseada na expectativa de que a outra parte fará algo que seja importante para 

aquele que confia, independentemente da capacidade daquele que confia de 
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monitorar ou controlar a outra parte (MAYER, DAVIS e SCHOORMAN, 1995, p. 

712). 

Com base nestas considerações, McKnight, Choudhury e Kacmar (2002) e 

Bhattacherjee (2002) afirmam que há três dimensões da confiança mais comumente citadas: 

benevolência, integridade/ honestidade e habilidade/competência. 

Para a operacionalização de confiança consideraram-se inicialmente estas três 

dimensões. Como a definição deste conceito é muito mais complexa do que se imagina, 

optou-se pela utilização de duas escalas. A escala do Quadro 4 foi elaborada com base nas 

principais dimensões características da confiança, anteriormente mencionadas e especialmente 

sintetizadas em Hernandez (2008): 

 
Carac1 Esta loja é honesta e bem intencionada 
Carac2 Esta loja pensa também nos clientes e não apenas em si mesma 
Carac3 Esta loja é competente 
Carac4 Esta loja é previsível 

Quadro 4 – Escala do Constructo Confiança 

 

Já a escala do Quadro 5, por sua vez, mostra os itens da escala utilizada por 

Bhattacherjee (2002) adaptados para a língua portuguesa (tradução nossa) conforme foram 

aplicados nesta pesquisa. 
 

Conf1 Esta loja tem a competência necessária para fazer as transações da maneira como os seus 
clientes esperam 

Conf2 Esta loja tem acesso às informações necessárias para fazer as transações de forma apropriada 
Conf3 Esta loja consegue atender a maior parte das necessidades de seus clientes 
Conf4 Esta loja é justa com os seus clientes 
Conf5 Esta loja utiliza os dados que ela coleta de seus clientes de forma justa 
Conf6 As políticas de privacidade, segurança e devolução desta loja são justas 
Conf7 Esta loja está aberta e receptiva às necessidades de seus clientes 
Conf8 Esta loja mantém em mente os melhores interesses de seus clientes durante as transações 
Conf9 Esta loja se esforça para resolver a maior parte das preocupações dos seus clientes 
Conf10 De maneira geral, esta loja é confiável 

Quadro 5 – Escala das Dimensões da Confiança 

 

Ambas foram mensuradas por meio de uma escala de Likert de cinco pontos (1 = 

Discordo Totalmente; 5 = Concordo Totalmente) e para a realização das análises 

subseqüentes foi selecionada a que melhor apresentou consistência interna (melhor 

coeficiente alfa de Cronbach), indicando maior validade e confiabilidade dos itens da escala: a 

escala do Quadro 5. 
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2.3.3 Métricas para o Constructo Atitudes 

 

Blackwell, Miniard e Engel (2005) postulam que quando um indivíduo afirma gostar 

ou não de algo, ele apresenta um vasto conjunto de atitudes favoráveis ou desfavoráveis em 

relação ao objeto ao qual está se referindo. Com base neste pressuposto, procurou-se 

operacionalizar o constructo Atitudes de tal forma que os respondentes pudessem expressá-las 

em relação à experiência de compra na loja na qual realizou a última transação. 

Os pontos extremos esquerdos se referem a aspectos negativos da experiência de 
compra e os pontos direitos extremos se referiam a aspectos positivos, conforme observado no 
Quadro 6 abaixo: 

 
Atit1 Um mau negócio Um bom negócio 
Atit2 Uma experiência desagradável Uma experiência agradável 
Atit3 Uma péssima idéia Uma excelente idéia 
Atit4 Cansativo Estimulante 
Atit5 Difícil Fácil 
Atit6 Inseguro Seguro 

Quadro 6 – Escala do Constructo Atitudes 
 

É importante destacar que os itens de mensuração deste constructo foram gerados com 

base nas escalas de diferencial semântico apresentadas por Bruner, James e Hensel (2001) em 

Marketing Scales Handbook, Kim e Park (2005) e Park, Burns e Rabolt (2007) que uma vez 

selecionados foram adaptados à língua portuguesa para aplicação no contexto de compras 

online.  

 

 

2.3.4 Métricas para o Constructo Futuras Intenções 

 

Sheth, Mittal e Newman (2001) afirmam que o consumidor pode adotar três formas 

diferentes de comportamento após uma experiência de compra e consumo: abandono, 

reclamação e lealdade. Estes mesmos autores afirmam que “se os clientes não estão satisfeitos 

com sua experiência com determinada marca, podem decidir jamais comprá-la de novo”, o 

que caracteriza o abandono.  

Por sua vez, a reclamação pode ocorrer de diferentes formas: o consumidor pode tratar 

diretamente com a loja; pode deixar de comprar nesta e convencer os amigos e familiares a 

fazer o mesmo (boca-a-boca negativo); pode manifestar-se publicamente diante de terceiros, 

como procurar o código de defesa do consumidor, por exemplo; e, boicotar a empresa 
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(SZYMANSKI e HENARD, 2001; MOWEN e MINOR, 2003; BLACKWELL, MINIARD e 

ENGEL, 2005). 

A lealdade do cliente significa, por fim, que ele compra a mesma marca repetidas 

vezes ou, resumidamente, ele estabelece um relacionamento com a marca, com a loja ou com 

o serviço (SHETH, MITTAL e NEWMAN, 2001). Tendo por base estes tipos de 

comportamento elaboraram-se questões buscando identificar as intenções de recomendar para 

outros, de consultar a loja no surgimento de novas necessidades e de realizar outras compras. 

A mensuração deste constructo foi feita por meia de uma escala de Likert de cinco pontos, 

onde 1 representa “Certamente Não” e 5 “Certamente Sim”, conforme o Quadro 7 

apresentado abaixo: 
 

Int1 Você voltará a fazer compras nesta loja nos próximos 6 meses? 
Int2 Você pretende consultar esta loja em suas próximas compras? 
Int3 Você pretende recomendar esta loja para os seus amigos e familiares fazerem compras? 

Quadro 7 – Escala do Constructo Futuras Intenções. 

 

 

2.3.5 Métricas para o Constructo Relacionamento 

 

Ser transacional ou relacional é, para Garbarino e Johnson (1999), uma escolha 

pessoal, uma característica ou uma predisposição individual.  

Apesar de vastamente mencionado na literatura pesquisada, o constructo relacional 

carecia de uma escala específica. Portanto, com base na afirmação de Sheth, Mittal e Newman 

(2001) de que clientes leais compram as mesmas marcas repetidas vezes, estabelecendo 

relacionamentos com a marca, a loja ou o serviço, buscou-se adaptar para o constructo 

relacional algumas escalas existentes para medição da lealdade. O conceito que permeia esta 

idéia é o de que há uma relação entre a freqüência de compras e a disposição em criar 

relacionamentos.  

 

Relac1  Odeio ter que fazer compras em lojas que não estou acostumado 

Relac2  Eu gosto de saber que sou reconhecido como um cliente fiel nas lojas em que faço compras 
Relac3  Se gostar de uma loja, raramente compro em outra loja apenas para tentar algo diferente 

Relac4  Eu sou do tipo que gosta de comprar sempre nas mesmas lojas 

Relac5 
Uma vez que achei a melhor  loja para  se comprar algo, nem me preocupo em procurar outras 
lojas 

Relac6  Em geral, faço compras sempre nos mesmos lugares 

Quadro 8 – Escala do Constructo Relacional. 
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A escala do Quadro 8 é uma adaptação das escalas desenvolvidas por De Wulf, 

Odekerken-Schröder e Iacobucci (2001) para o constructo propensão do consumidor para 

relacionamentos (consumer relationship pronenes) e da escala encontrada em Burton et al. 

(1998) para aferição do constructo propensão para a lealdade (loyalty proneness). 

 
 

2.3.6 Métricas para o Constructo Lealdade 

 

Neste ponto cabe observar que a lealdade, como conseqüente comum tanto à 

satisfação quanto à confiança, cresce em importância para este trabalho e passa a caracterizar 

também o desejo em manter relacionamentos (FORNELL et. al., 1996; GITTOMER,1998; 

SHETH, MITTAL e NEWMAN, 2001;  HUGHES, 2003) ao passo que denota 

comprometimento do cliente com o varejista (DWYER, SCHURR e OH, 1987).  

 
Leal1  Quando pretendo comprar algo esta loja é a primeira loja que olho 

Leal2  Se os preços de outras lojas são os mesmos ou apenas um pouco inferiores, prefiro comprar nesta loja 
Leal3  Eu considero esta loja a minha primeira opção para comprar o que preciso 

Leal4 
Considerando os benefícios de comprar nesta  loja, eu estou disposto a pagar preços um pouco maiores do 
que em outras lojas 

Leal5  Eu me sinto orgulhoso em comprar nesta loja 
Leal6  Eu me sinto como se fizesse parte desta loja 
Leal7  Eu me preocupo com o sucesso desta loja 
Leal8  Eu sou um comprador fiel desta loja 
Leal9  Ainda que fosse um pouco mais difícil comprar nesta loja, eu continuaria comprando lá 

Quadro 9 – Escala do Constructo Lealdade. 

 

O valor da lealdade como um valioso componente no processo de construção de 

relacionamentos decorre do fato de que a confiança em um vendedor é freqüentemente 

apontada como um dos elementos essenciais para que os consumidores desenvolvam um 

sentimento de comprometimento com esta parte (MOORMAN, ZALTMAN e DESHPANDÉ, 

1992; MORGAN e HUNT, 1994; GARBARINO e JOHNSON, 1999; BAPTISTA, 2005). A 

sobreposição do constructo lealdade e comprometimento foi muito bem analisada por Vieira e 

Slongo (2008a), cujo estudo apontou para a unidimensionalidade destes constructos. 

Estes estudos e afirmações permitem sugerir que o relacionamento e a lealdade são 

constructos muito próximos, a ponto de um permitir a explicação do outro, não sendo possível 

a existência de lealdade senão na presença de um relacionamento (comprometimento).  

A lealdade é, como vimos, conseqüência também dos relacionamentos e, por 

conseguinte, clientes relacionais tenderiam a manifestar comportamentos mais leais (VIEIRA 
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e SLONGO 2008b). Deste modo, optamos por usar este constructo para representar o grau de 

relacionamento (envolvimento) dos clientes. 

 

 

2.3.7 Critérios de Determinação da Validade e Confiabilidade das Escalas 

 

A análise da validade e confiabilidade das escalas foi realizada em duas etapas usando-

se o programa SPSS versão 17.0. Na primeira etapa, de caráter exploratório, foi realizada uma 

análise fatorial por componentes principais, sendo os resultados submetidos a uma rotação 

Varimax (Tabelas 3 e 4) para validação da representatividade dos constructos por seus 

respectivos grupos de perguntas através da análise do agrupamento de suas cargas fatoriais.  

 

Tabelas 3 e 4 – Rotações Varimax obtida pelo SPSS 

 
Conforme Hair et al. (1980) os itens que não tenham cargas fatoriais superiores a 

0,500 deveriam ser descartados, bem como aqueles cujas cargas fatoriais cruzadas fossem 

superiores a 0,50 (CHURCHILL, 1979). Estes limites foram muito bem atingidos na 

amostragem das respostas do varejo eletrônico, porém deixariam muitas variáveis importantes 

(sob o ponto de vista semântico) para descrever os constructos se fossem igualmente aplicadas 

à amostra das lojas convencionais. Optou-se, neste caso, por mantê-las todas e eliminá-las 
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num segundo ajuste, este já no modelo de mensuração, com base em cargas fatoriais cruzadas 

apontadas pelo LISREL. 

Adicionalmente, aplicou-se o teste Alfa de Cronbach (Tabela 5) para os agrupamentos 

das questões determinantes de cada constructo. Este coeficiente mede a quão bem um 

conjunto de itens (ou variáveis) explicam um constructo latente unidimensional. O alfa de 

Cronbach varia entre 0 a 1, sendo considerado um valor mínimo satisfatório para consistência 

das escalas o patamar de 0,7 (SPSS, 2009). 

 
Tabela 5 – Coeficientes Alfa de Cronbach 

Grupo Lojas físicas Internet 
Satisf 1-4 0,875 0,910 
Carac 1-4 0,744 0,800 
Conf 1-10 0,907 0,921 
Atit 1-6 0,884 0,888 
Int 1-4 0,839 0,792 
Relac 1-6 0,872 0,845 
Leal 1-9 0,903 0,897 
Relac 1-6 + 
Leal 1-9 0,909 0,896 

   

 

O coeficiente alfa de Cronbach maior para a lealdade que o obtido para o constructo 

relacionamento também corroborou para que usássemos a lealdade como medida para aferir o 

grau de relacionamento dos clientes. 

 

Tabelas 6 e 7 – Testes KMO e esfericidade de Bartlett obtidos no SPSS 

 
 

Nas Tabelas 6 e 7 acima se pode observar os resultados dos testes de Bartlett e a 

medida de adequação das amostragens para as lojas físicas (varejo tradicional) e da loja 

virtual, respectivamente. O grau de ajustamento da análise fatorial exploratória foi estipulado 

tendo como critérios um índice no teste de esfericidade de Bartlett significativo ao nível de 

5% e teste Kaiser-Meyer-Olkin superior a 0,70 (HAIR et al., 1998).  

Malhotra (2001) explica a comunalidade como sendo a porção da variância que uma 

variável compartilha com todas as outras variáveis consideradas, representando, portanto, a 
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variância total explicada por cada fator. Um agrupamento homogêneo deve apresentar uma 

comunalidade extraída dos itens superior a 0,50 (HAIR et al., 1998).  

Nas Tabelas 8 e 9 a seguir observam-se as comunalidades extraídas para cada 

agrupamento representativo dos constructos apresentados. 

 

Tabelas 8 e 9 – Comunalidades extraídas usando o SPSS 

 
 

 

2.3.7.1 Avaliação Empírica do Constructo Relacional 

 

Como forma adicional de aferição da qualidade da escala proposta para o constructo 

relacional foi feito um cruzamento entre os dados comportamentais existentes na base de 

dados da empresa pesquisada (fator “Pedidos”) com as respostas dos clientes captadas através 

dos questionários (fatores “LealTotal” e “RelacTotal”).  

O que se encontrou foi uma correlação significativa entre a média das respostas do 

constructo relacional (“RelacTotal), a média das respostas do constructo lealdade 

(“LealTotal”) e o número de pedidos feitos pelos clientes registrados na base de dados, bem 
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como uma forte correlação entre a auto-informação acerca do percentual de pedidos feitos na 

loja quando comparado com o dado comportamental oriundo do banco de dados 

Esta avaliação reforçou a validade da utilização do constructo lealdade para indicar o 

grau de relacionamento de um cliente, conforme pode ser visto nas Tabelas 10 e 11, que 

apresentam as correlações encontradas entre as respostas dos clientes para as medidas de grau 

de relacionamento e lealdade e os dados comportamentais (empíricos) para os canais 

eletrônico e tradicional, respectivamente. 

 

Tabelas 10 e 11 – Correlações entre as respostas dos clientes e os dados empíricos 

  
  

Analisando-se os índices de correlação para a média dos relacionamentos (RelacTotal) 

em comparação com o volume de pedidos observa-se que não há uma correlação significativa 

a, no mínimo, 95% (Tabelas 10 e 11 acima). Porém, ao analisar-se a média da lealdade 

(LealTotal) em comparação com a média do relacionamento (RelacTotal) esta correlação 

revela-se significativa a 99%. Estes dados confirmam a proposição de Sheth, Mittal e 

Newman (2001) de que clientes leais compram as mesmas marcas repetidas vezes, 

estabelecendo relacionamentos com a marca, a loja ou o serviço, o que nos permitiu substituir 

no modelo a escala do constructo relacional pela escala do constructo lealdade. 

Adicionalmente, o grau de significância de uma determinada mensuração pode ser 

avaliado pelo seu respectivo z-score, ou seja, a posição relativa da mensuração quando 

comparada com a média (McCLAVE, BENSON e SINCICH, 2005). O z-score indica a 

probabilidade de uma mensuração estar compreendida entre a média e um múltiplo de 

desvios-padrão. Quanto mais próximo de zero, mais perto da média e, portanto, maior a 

probabilidade (McCLAVE, BENSON e SINCICH, 2005). 
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2.4 Equações Estruturais 

 

As análises iniciais – feitas usando-se o programa SPSS versão 17.0 – tinham como 

objetivo organizar e purificar a base de dados, objetivando em seguida que o modelo de 

equações estruturais pudesse ser testado usando o programa LISREL versão 8.51 usando a 

linguagem SIMPLIS2. Ao resultado de cada pesquisa seguiu-se uma homogeneização desta 

base de dados para eliminação de respostas não padronizadas ou questionários não 

preenchidos na sua totalidade (missing values). Isto possibilitou efetuar uma Análise Fatorial 

Exploratória (AFE) visando apurar-se isoladamente a dimensionalidade de cada constructo do 

modelo, mantendo-se apenas os fatores cujas cargas fatoriais λ>0,50 e autovalores acima de 

um. Conforme mencionado no capítulo anterior, para a extração dos fatores adotou-se uma 

rotação Varimax para análise dos componentes principais. Esta rotação foi efetuada usando-se 

o programa SPSS versão 17.0. 

Cada tabela contendo os resultados das pesquisas foi tomada e normalizada 

individualmente. Em seguida, com base nas três dimensões dos constructos relacionamento 

(alto, médio e baixo) efetuou-se uma Análise Fatorial Confirmatória (AFC) para avaliar, em 

cada canal, qual a importância dos caminhos do modelo segundo o grau de relacionamento 

apresentado pelos clientes.  

Para o primeiro passo as amostragens foram trabalhadas no programa SPSS versão 

17.0 de modo a aferir a validade das escalas e normalizar os dados. Desta etapa resultaram as 

duas amostras normalizadas, chamadas de “Convencional Total” – para o conjunto completo 

das respostas normalizadas para os questionários do varejo convencional – e “Eletrônico 

Total” – para o conjunto completo e normalizado das respostas obtidas para os questionários 

do varejo eletrônico. Em seguida, estas amostragens foram subdivididas em quartis usando-se 

como base 25%, 50% e 25%, obtendo-se amostras segundo o grau de relacionamento: alto, 

médio e baixo, gerando para cada varejo estudado, seis novos arquivos: Convencional Alto, 

Convencional Médio e Convencional Baixo [grau de relacionamento]; Eletrônico Alto, 

Eletrônico Médio e Eletrônico Baixo [grau de relacionamento]. 

 

 

                                                 
2 A principal diferença entre as duas notações é que o LISREL faz uso de abreviaturas de duas letras e parte do pressuposto 

de que todos os valores são fixos, além de que em análises multi-grupo os modelos para os grupos são diferentes. O SIMPLIS 

permite uma sintaxe mais inteligível e apresenta comportamento oposto nas duas premissas acima. 
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2.4.1 O Modelo de Equações Estruturais 

 

O objetivo deste tópico é descrever as principais matrizes e vetores envolvidos na 

análise estrutural do modelo proposto sem ter a pretensão de ensinar o conceito de equações 

estruturais em si (sobre o tema, recomenda-se a leitura de Schumacker e Lomax, 2004; 

Raykov e Marcoulides, 2006; Loehlin, 2004 e Byrne, 1998 além de vasto material disponível 

na Internet).  

Uma vez estabelecidos os agrupamentos que representassem os universos amostrais 

pesquisados, o próximo passo consistiu no teste do modelo de mensuração, cuja representação 

final pode ser observada na Figura 8. O teste do modelo foi efetuado para cada uma das 

amostragens (totais) dos dois canais, efetuando-se os ajustes necessários (eliminação de 

variáveis das matrizes do modelo que possuíssem cargas fatoriais cruzadas). Isto resultou num 

número menor de itens para cada fator em cada canal conforme pode ser visto nas Tabelas 12 

e 13 abaixo: 

 

Tabelas 12 e 13 – Valores totalmente padronizados os constructos estudados 
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8– Modelo completo padronizado gerado pelo LISREL. 
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Este mesmo procedimento foi aplicado aos vetores Lambda-X dos dois canais, porém 

não foram retirados itens do fator atitudes devido à adequação das suas cargas fatoriais, 

conforme se pode ver na Tabela 14, para ambos os canais: 

 

Tabela 14 – Cargas fatoriais para atitudes 

 
 

Os testes realizados para a adequação (ajustes) do modelo começaram pela amostra do 

varejo eletrônico (total) e, após os ajustes (vide Adequabilidade do Modelo de Mensuração), 

os mesmos testes foram aplicados à amostra do varejo convencional (total). As estimativas 

padronizadas foram obtidas por máxima verossimilhança (maximum likelihood). 

 

 

2.5 Adequabilidade do Modelo de Mensuração 

 

Como forma de verificação do grau de adequação do modelo procedeu-se uma 

avaliação multigrupos sem restrições de caminhos, comparando-se o modelo estrutural para 

os grupos de respostas obtidas para o universo total de respondentes do varejo tradicional e do 

varejo eletrônico.  

Os indicadores de qualidade dos ajustes efetuados no modelo mostraram que o modelo 

é bastante adequado para se prosseguir com os testes: RMSEA = 0,0486, PNFI = 0,836 e CFI 

= 0,962. 

Ao analisarmos separadamente os ajustes obtidos para o grupo de clientes do varejo 

tradicional e do varejo eletrônico obteve-se igualmente números que indicam a qualidade do 

modelo: RMR = 0,0362, SRMR = 0,0402, GFI = 0,915 e RMR = 0.0324, SRMR = 0.0346, 

GFI = 0.947 para o varejo tradicional e eletrônico, respectivamente.  

Os valores de referência usados para aferição da qualidade de ajuste dos parâmetros 

foram extraídos de Raykov e Marcoulides (2006): RMR e SRMR <= 0.0500, GFI, CFI >= 
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0,900. Loehlin (2004) aponta que um valor de RMSEA entre 0,05 e 0,08 pode ser considerado 

como bom índice de adequabilidade para um modelo. Entretanto, entre os autores consultados 

não há consenso sobre um intervalo adequado para os índices de ajuste.  

Entretanto, a maioria destes autores salienta que um modelo não deve ser pautado por 

um único indicador de ajuste, mas que vários indicadores devem ser considerados para atestar 

o grau de adequabilidade (RAYKOV e MARCOULIDES, 2006; LOEHLIN, 2004; 

SCHUMACKER e LOMAX, 2004; BONE, SHARMA e SHIMP, 1989; PREACHER, 2006; 

RAYKOV e MARCOULIDES, 1999; RIVERA e SATORRA, 2002).  

Como referência, os valores dos principais índices de ajuste perfeito no grau de 

adequabilidade de um modelo foram compilados na Tabela 15: 

 

Tabela 15 – Valores dos índices para um modelo perfeito 

 
Fonte: Adaptado pelo autor a partir de Schumacker e Lomax (2004) e Bone, Sharma e Shimp (1989). 

 

A leitura que se deve fazer da Tabela 15 é a de que quanto mais próximo do valor 

limite apontado na tabela, melhor é o valor do grau de adequabilidade do modelo representado 

pelo índice. 

Além destes indicadores no nível de ajuste do modelo há que se considerar o valor do 

qui-quadrado e o número de graus de liberdade. De fato, para Schumacker e Lomax (2004), 

para que um modelo apresente um grau adequado de significância estatística três dimensões 

da adequabilidade de um modelo devem ser consideradas: 

1. O primeiro critério é a significância apontada pelo qui-quadrado (x²) e deve ser 

analisada em conjunto com o valor de RMSEA (Root-Mean-Square Error of 

Approximation ou Raiz do Erro Médio Quadrático de Aproximação); 

2. O segundo critério é o valor da significância estatística de cada parâmetro 

individual estimado para os caminhos no modelo; 
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3. O terceiro critério considera a magnitude e a direção da estimativa do 

parâmetro, prestando-se atenção ao fato de o sinal fazer ou não algum sentido 

para o parâmetro. 

 

É importante mencionar que a perseguição dos ajustes indicados para um modelo 

perfeito nem sempre resulta em um modelo parcimonioso, por isto estes indicadores devem e 

foram tomados em conjunto (RAYKOV e MARCOULIDES, 2006; LOEHLIN, 2004; 

SCHUMACKER e LOMAX, 2004; BONE, SHARMA e SHIMP, 1989; PREACHER, 2006; 

RAYKOV e MARCOULIDES, 1999; RIVERA e SATORRA, 2002). 

 

 

2.6 Testes das Hipóteses 

 

Para testar as hipóteses utilizou-se primariamente a modelagem de equações 

estruturais para um teste dos caminhos correspondentes a cada hipótese proposta. Estes testes 

tinham como objetivo determinar a significância do caminho para o modelo e consistiram 

basicamente na diferença de qui-quadrado entre o modelo com o caminho sem ajustes contra 

o modelo com o caminho zerado (caminho inexistente). 

Em adição aos testes dos caminhos correspondentes às hipóteses propostas neste 

trabalho, também foram realizados testes multigrupos para determinar a adequabilidade do 

modelo frente às possíveis variações de comportamento existentes segundo o grau de 

relacionamento apresentado pelos clientes.  

Nestes testes, realizados segundo as orientações de Byrne (1998) para testes 

multigrupos envolvendo equações estruturais, cada uma das amostras foi testada contra outra 

dentro do seu canal. Este teste consistiu basicamente de um teste de diferença de qui-quadrado 

partindo-se do modelo geral sem restrições (ou seja, os dois modelos covariando todas as suas 

matrizes e vetores) em que as matrizes da segunda amostra são igualadas à respectiva matriz 

da primeira amostra seguindo a ordem: Lambda-Y, Teta-Epsilon, Lambda-X, Teta-Delta, PSI, 

PHI, Gama e Beta. Caso a igualdade de alguma das modificações não seja significativa, a 

modificação permaneceu para o teste seguinte; caso contrário, liberaram-se as matrizes para 

que pudessem covariar novamente (BYRNE, 1998). 
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3 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Perseguindo-se os limites estabelecidos na Tabela 14 passou-se a uma análise das 

bases amostrais e caminhos relativos às hipóteses H1, H2 e H3 (matriz Gama), conforme 

observado nas Tabelas 16 e 17: 

 

Tabelas 16 e 17 – Matrizes Gama para os totais dos dois canais 

 
 

A primeira linha indica o coeficiente de gama para os caminhos Atitudes -> 

Confiança e Atitudes -> Satisfação. A segunda linha (valor entre parênteses) indica desvio-

padrão e a terceira linha o valor do teste Z. 

 

 

3.1 Teste das Hipóteses H1, H2 e H3 

 

H1 e H2 foram testadas através da análise fatorial confirmatória e analisando-se os 

valores de gama. Em sendo estes valores significativos as hipóteses não são rejeitadas 

(p<0,01). Conforme o enunciado de H1 e H2: 

H1: Existem relações positivas entre as atitudes relacionadas à loja e a satisfação 

com a loja. 

H2: Existem relações positivas entre as atitudes relacionadas à loja e a confiança 

para com a loja. 

 

De fato, a análise aponta para a não-rejeição das hipóteses (p<0,01), sendo que o valor 

de gama para H1 foi de 0,975 para o varejo eletrônico e de 0,864 para o varejo tradicional. 
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Para H2 os valores de gama encontrados foram 0,473 e 0,388 para o varejo eletrônico e 

tradicional, respectivamente. 

Já o caminho H3 foi testado através do teste de diferenças do qui-quadrado e conforme 

observado na Tabela 17 esta hipótese também não foi rejeitada. Este teste consistiu em fixar o 

caminho H3 em zero e confrontar os resultados obtidos com o caminho liberado (i.e. sem 

restrições), lembrando que H3 implica na hipótese de que: 

H3: A satisfação aumenta a confiança. 

 

Os valores dos indicadores RMSEA (0,0564 e 0,0544 para os canais tradicional e 

eletrônico, respectivamente), PNFI (0,845 e 0,818), SRMR (0,0427 e 0,0443) e GFI (0,914 e 

0,894) melhoraram (apenas ligeiramente, para o varejo eletrônico, e mais fortemente para o 

canal tradicional) quando o caminho foi liberado, indicando que este caminho é relevante para 

o modelo. O teste de diferença de qui-quadrado reforçou a hipótese, mostrando que a presença 

deste caminho é significativa para o modelo (p<0,01). Abaixo encontramos os resultados do 

teste de H3: 

  

Tabela 18 – Teste do qui-quadrado de H3 para os dois canais 

 
 

 

3.2 Teste da Hipótese H4 (caminho Confiança -> Futuras Intenções) 

 

Recordando o enunciado de H4: 

H4: Para clientes relacionais a confiança está mais fortemente associada às 

intenções futuras do que para clientes transacionais. 

 

Conforme se pode observar na Tabela 19, ao se analisar os resultados para o caminho 

H4 a análise fatorial confirmatória mostrou que se deve rejeitar esta hipótese para clientes do 

varejo eletrônico, porém mostrou que ela é direcional para clientes do varejo tradicional, 

indicando que a relevância da confiança decresce com o aumento do grau de relacionamento. 
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De fato, os valores encontrados para o varejo eletrônico foram maiores (Beta=0,402) 

para clientes com maior grau de relacionamento e menores (Beta=0,334) para clientes com 

menor grau de relacionamento.  

 

Tabela 19 – Valores de Beta dos caminhos H4 e H6 

 
 

Já para clientes do varejo tradicional os valores de Beta encontrados estão em linha 

com a teoria, mostrando que há uma relevância maior da confiança para clientes com baixo 

grau de relacionamento (Beta=0,334) e uma relevância menor para clientes com maior grau 

de relacionamento (Beta=0,286). Isto se explica pelo fato de que maior grau de 

relacionamento implicaria em maior grau de fidelidade e que nas primeiras compras a 

confiança na loja é mais importante do que para as compras seguintes. 

 

Esta indicação para rejeitar H4 no varejo eletrônico aparentemente contradiz a teoria, 

que aponta para um aumento relativo da confiança neste canal quando comparado com o 

varejo tradicional. Entretanto é um indicador de que podem existir outros fatores de influência 

nas decisões futuras para o varejo eletrônico como, por exemplo, preço, prazo de entrega, etc. 

que influenciariam muito mais a intenção de compra futura do que a confiança. 

 

 

3.3 Teste da Hipótese H5 (Caminho Satisfação -> Futuras Intenções) 

 

Segundo o enunciado de H5: 

H5: Para clientes transacionais a satisfação está mais fortemente associada às 

intenções futuras do que para clientes relacionais. 

 

Sendo os clientes transacionais aqueles que possuem menor grau de relacionamento, a 

análise fatorial confirmatória para o caminho H5 indicou que se deve rejeitar esta hipótese 

para clientes de lojas convencionais, porém os dados se mostraram direcionais no sentido de 
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que quanto maior o grau de relacionamento com a loja tradicional, maior o peso que a 

satisfação tem para as compras futuras (Beta=0,499 contra 0,289 para clientes transacionais), 

conforme se pode observar na Tabela 20: 

 

Tabela 20 – Valores de Beta do caminho H5 

 
 

Esta mesma análise mostrou também que clientes do varejo eletrônico buscam a 

satisfação com maior intensidade nas primeiras compras (baixo grau de relacionamento ou 

Beta=0,336) e com menor intensidade conforme o número de compras na loja aumenta 

(Beta=0,284). 

 

 

3.4 Teste da Hipótese H6 (Caminho Confiança -> Futuras Intenções) 

 

Resgatando o enunciado de H6, que diz que: 

H6: Para clientes do varejo eletrônico a relação entre confiança e intenções 

futuras é mais forte do que para clientes do varejo tradicional. 

 

Conforme pôde ser visto na Tabela 19 (página anterior) os valores de Beta para o total 

dos dois canais (eletrônico=0,387 e convencional=0,345) indicam que há uma orientação no 

sentido de se confirmar esta hipótese, porém a diferença entre os betas foi considerada muito 

pequena (apenas 0,042)  para confirmar a hipótese. Deste modo, ainda que o caminho H6 

tenha se mostrado direcional, a hipótese foi rejeitada. 

 

 

3.5 Teste da Hipótese H7 (Caminho Futuras Intenções -> Lealdade) 

 

Como podemos observar na Tabela 21, com a exceção do canal convencional com alto 

e baixo graus de relacionamento, todos os demais testes apresentaram valores significativos 
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(P>99%). Deste modo a análise fatorial confirmatória não só sugere que não se deve rejeitar 

H7 para o canal eletrônico como também que se deve rejeitar H7 para o canal convencional. 

Recordando o enunciado de H7 temos que: 

H7: As intenções futuras aumentam a lealdade independentemente do canal e do 

grau de relacionamento. 

 

Tabela 21 – Valores de Beta do caminho H7 

 
 

Como estas relações não se mostraram independentes do canal, sugere-se a rejeição 

desta hipótese. 

 

 

3.6 Teste da Hipótese H8 (Caminho Confiança -> Lealdade) 

 

Como se pode observar nos números da tabela 22, ainda que o teste para o canal 

convencional com baixo grau de relacionamento tenha apresentado pouca significância (com 

um z-score de 1,827), o resultado deste canal converge com o canal eletrônico e é direcional, 

permanecendo coerente com o enunciado da hipótese:  

H8: Para clientes relacionais a confiança está mais fortemente associada à 

lealdade do que para clientes transacionais, independentemente do canal.  

 

Isto sugere que não se deve rejeitar esta hipótese e que novas pesquisas podem 

explorar melhor as nuances deste caminho no varejo tradicional. 

 

Tabela 22 – Valores de Beta dos caminhos H8 e H10 
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3.7 Teste da Hipótese H9 (Caminho Satisfação -> Lealdade) 

 

O senso comum tende a nos dizer que ao nos tornarmos cada vez mais satisfeitos 

também nos tornamos mais leais. Porém, ao se analisar o resultado da Tabela 23 para o 

caminho H9, o modelo sugere que não se rejeite a hipótese para lojas convencionais, mas que 

ela deve ser rejeitada para lojas eletrônicas. Rememorando o enunciado de H9: 

H9: Para clientes transacionais a satisfação está mais fortemente associada à 

lealdade do que para clientes relacionais, independentemente do canal. 

 

De fato, a influência da satisfação na lealdade mostrou-se pouco significativa para os 

dois canais, exceto no que tange aos clientes com baixo grau de relacionamento no varejo 

tradicional. Isto parece apontar para o fato de que a satisfação com a primeira compra 

influencia as compras seguintes, mas perde importância na medida em que mais compras são 

feitas. Para o varejo eletrônico a baixa significância da satisfação corrobora para o peso maior 

dado à importância da confiança na loja (tópico 3.3.6 anterior). 

 

Tabela 23 – Valores de Beta do caminho H9 

 

 

 

3.8 Teste da Hipótese H10 (Caminho Confiança -> Lealdade) 

 

Relembrando o enunciado de H10, temos que: 

H10: Para clientes do varejo eletrônico a relação entre confiança e lealdade é 

mais forte do que para clientes de lojas convencionais. 

 

A Tabela 21 sugere que, no cômputo geral dos dois canais, a hipótese não deveria ser 

rejeitada, visto que seus coeficientes Beta são altamente significativos. 
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3.9 Teste Multigrupos Para o Varejo Eletrônico 

 

A análise multigrupos teve como objetivo verificar a adequação do modelo de 

equações estruturais aos diferentes graus de relacionamento (baixo, médio e alto). Os grupos 

foram testados para cada canal em testes dois a dois. Os resultados destes testes para o canal 

eletrônico estão relacionados Tabela 24: 

 

Tabela 24 – Resultados das análises multigrupos para o canal eletrônico 

 
 

A primeira análise implica em que os grupos alto e baixo grau de relacionamento no 

varejo eletrônico são completamente distintos (p<1%), validando a avaliação dos caminhos 

(i.e., das hipóteses) dentro de cada grupo. Isto equivale dizer que no canal eletrônico, para 

todos os caminhos do modelo proposto os comportamentos tendem a ser diferentes para 

grupos com alto ou baixo grau de relacionamento em quase 100% dos casos. 

A análise seguinte, na qual se avaliaram os grupos alto e médio grau de 

relacionamento, concluiu que ambos não possuem diferenças significativas nos caminhos: 

atitude -> satisfação (H1), atitude -> confiança (H2), satisfação -> confiança (H3), satisfação 

+ confiança -> intenções futuras (H3 e H4/H6) e satisfação + confiança + intenções futuras -> 

lealdade (H3, H4/H6 e H8/H10). Isto posto, equivale a dizer que o comportamento muda em 

99% dos casos apenas no que tange aos caminhos satisfação -> intenções futuras -> lealdade 
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para clientes com médio ou alto grau de relacionamento. Mas a constatação mais importante é 

que ao analisar-se a diferença ente o ajuste final (última linha não-significativa) obtemos 17 

graus de liberdade e um qui-quadrado de 24,368, que não é significativo, ou seja, quase não 

há diferenças entre clientes com médio ou alto grau de relacionamento. 

Assim sendo procedeu-se à última análise, que confrontou os grupos médio e baixo 

grau de relacionamento e constatou-se que também não há diferenças significativas entre estes 

grupos para os caminhos: atitude -> satisfação (H1), atitude -> confiança (H2), satisfação -> 

confiança (H3), satisfação + confiança -> intenções futuras (H3 e H4/H6) e satisfação + 

confiança + intenções futuras -> lealdade (H3, H4/H6 e H8/H10). Estes são os mesmos 

caminhos encontrados na relação anterior. 

Porém, ao analisar-se o último ajuste não-significativo contra o modelo sem restrições 

nota-se que ambos são diferentes em 99,5% dos casos (p<0,005). Tal diferença neste grupo 

foi tão significativa quanto no primeiro grupo estudado. Isto era esperado, visto que há uma 

grande semelhança entre os grupos alto e médio grau de relacionamento. 

Conforme se pôde observar na Tabela 24, os indicadores de ajuste do modelo 

situaram-se todos dentro dos níveis de paradigma apresentados no início deste capítulo – 

indicando boa adequação do modelo – e toda significância apresentada situou-se em p<1%, 

também indicando relevância nos caminhos propostos. 

 

 

3.10 Teste Multigrupos Para o Varejo Tradicional 

 

Para clientes do varejo tradicional (convencional) usou-se exatamente a mesma 

metodologia e seqüência aplicada nos testes multigrupos do varejo eletrônico.  

De fato, conforme se pode ver na Tabela 25 a comparação dos grupos alto e médio 

grau de relacionamento e médio e baixo grau de relacionamento não mostraram diferenças 

significativas entre si. Mesmo a comparação entre os grupos alto e baixo grau de 

relacionamento mostrou diferenças apenas nas matrizes Lambda-Y, Teta-Epsilon, Teta-Delta 

e Psi. Como estas matrizes espelham a variância e covariância dos erros associados aos 

constructos, o impacto na análise dos caminhos referentes às hipóteses testadas foi irrelevante, 

levando a conclusão de que as amostras são muito parecidas e que quase não há diferenças 

segundo o grau de relacionamento para clientes do varejo tradicional. 
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Tabela 25 – Resultados das análises multigrupos para o canal tradicional 

 
 

A diferença de qui-quadrado entre o modelo sem restrições e o último ajuste não 

significativo (vide a Tabela 24) ao se comparar os grupos alto X baixo grau de relacionamento 

resultaram em 13 graus de liberdade e X²=16,335 – não significativa.  

Para o grupo alto X médio grau de relacionamento a diferença de qui-quadrado entre o 

modelo sem restrições e o último ajuste não significativo resultou em 32 graus de liberdade e 

X²=31,742 – não significativa.  

Por fim, a análise do grupo baixo X médio grau de relacionamento resultou em um 

diferença de qui-quadrado entre o modelo sem restrições e o último ajuste não significativo de 

32 graus de liberdade e X²=33,084 – também não significativa.  

De maneira semelhante às análises efetuadas para o canal eletrônico, os resultados dos 

indicadores de adequabilidade do modelo mantiveram-se dentro dos limites considerados 

bons, conforme o paradigma estabelecido na Tabela 14. 
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4 CONCLUSÃO 
 

A análise de equações estruturais proporcionou ampliar o limite das considerações 

acerca das hipóteses propostas neste trabalho e permitiu não só determinar os constructos 

mediadores das relações e intenções futuras, como confirmar seus diferentes papéis na 

construção da lealdade dos clientes. Conforme Gonçalves et. al. (1998), há uma criticidade 

especial inerente à confiança para o varejo no canal eletrônico. Esta opinião, corroborada por 

Garbarino e Lee (1999), Hernandez (2008), Van Goolen e François (2007) e tantos outros 

denota a importância do estabelecimento de confiança entre o estabelecimento comercial e 

seus clientes. A reputação e o tamanho da organização têm sido freqüentemente sugeridos 

como fatores que contribuem para a confiança do consumidor no vendedor (ANDERSON e 

WEITZ, 1989; GANESAN, 1994; DONEY e CANON, 1997). Além disso, estas variáveis 

fornecem garantias da capacidade, da integridade e da boa vontade da outra parte 

(JARVENPAA e TRACTINSKY, 1999). 

 

 

4.1 Confiança, Satisfação e Intenções Futuras 

 

De fato, a confirmação da existência de relações positivas entre as atitudes, a 

satisfação (H1) e a confiança (H2) em relação à loja e igualmente de que a satisfação aumenta 

a confiança (H3) – especialmente no varejo tradicional – mostram que estes pressupostos são 

válidos também para as empresas que atuam no modelo multicanal. Uma loja confiável e que 

satisfaz adequadamente seus clientes tende a ter mais sucesso no contexto competitivo que 

escolheu. Entender as diferenças existentes nas relações comerciais dos canais onde atua pode 

ajudar as lojas a melhorarem sua reputação e atingirem melhores resultados financeiros 

(QUELCH e KLEIN, 1996; LOHSE e SPILLER, 1998). 

A rejeição da hipótese de que a confiança é mais importante para clientes relacionais 

(H4) no canal virtual e a constatação de que a confiança tende direcionalmente a ser mais 

importante para clientes relacionais no canal tradicional pode ser explicada pela facilidade e 

comodidade da Internet em se trocar de fornecedor frente ao custo de mudança encontrado no 

mundo físico (BARNES, 1994). 
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Já a hipótese de que as intenções futuras de clientes transacionais são mais suscetíveis 

a satisfação do que para clientes relacionais (H5) mostrou-se correta (direcional) apenas no 

varejo eletrônico e rejeitada no varejo tradicional. Isto pode ter relação com o tipo de produto 

vendido pelo varejista multicanal pesquisado (commodities, como livros, CDs e DVDs) e com 

a questão do risco inerente ao varejo eletrônico (VAN GOOLEN e FRANÇOIS, 2007). 

Em se tratando do pressuposto de que clientes do varejo eletrônico dariam maior peso 

à confiança para determinar suas intenções futuras do que clientes do varejo tradicional (H6), 

a não confirmação desta hipótese representou de fato uma novidade contraditória a toda a 

teoria pesquisada. Entretando esta hipótese mostrou-se direcional, o que não descarta uma 

possibilidade de seja comprovada para o multicanal em outros estudos. 

Rejeitar a hipótese de que as intenções futuras aumentariam a lealdade independente 

do canal e do grau de relacionamento (H7) mostra-se coerente com a literatura e condizente 

com os comportamentos estudados. Uma confirmação desta hipótese traria o desconforto de 

que todos os clientes buscam fidelizar-se a um fornecedor, o que em absoluto não encontra 

respaldo nas teorias consultadas. 

 

 

4.2 Varejo Tradicional X Varejo Eletrônico 

 

Igualmente não é surpreendente a não rejeição da hipótese de clientes relacionais 

valorizarem a confiança enquanto tornam-se mais leais (H8). Segundo Gittomer (1998) os 

consumidores, quando satisfeitos, comprarão em qualquer outro lugar. Já aqueles 

consumidores leais, que estão familiarizados com a loja, relutarão muito antes de mudar de 

fornecedor e continuamente indicarão o fornecedor ao qual são leais (GITTOMER, 1998; 

McKNIGHT, CHOUDHURY e KACMAR 2002; GEFEN, KRAHANNA e STRAUB, 2003). 

A hipótese de que clientes transacionais valorizam mais a satisfação que clientes 

relacionais quando o assunto é lealdade (H9) mostrou-se válida apenas para as lojas 

convencionais, tornando o enunciado da hipótese sem efeito e levando à sua rejeição. O canal 

eletrônico não parece muito afetado pela satisfação tanto quanto o é pela confiança 

(GITTOMER, 1998; GARBARINO e JOHNSON, 1999; GARBARINO e LEE, 2003; 

HERNANDEZ, 2008). 
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De modo análogo, a não rejeição da hipótese de que a relação entre confiança e 

lealdade para o varejo no canal eletrônico é mais forte do que no canal tradicional (H10) 

ressalta a importância deste constructo para este canal. 

A figura 9 mostra o gráfico dos Betas computados para os caminhos correspondentes 

aos constructos endógenos onde se pode observar claramente a influência destes constructos 

ao longo dos diversos graus de relacionamento em cada canal. 

 

 
Figura 9 – Gráfico dos valores Beta. 

 

Já a Figura 10 sintetiza o movimento e a direção dos valores dos Betas segundo o grau 

de relacionamento e sua importância relativa para o canal. Este quadro analisa os valores de 

Beta para o total dos dois canais (comparação canal X canal). A baixa influência da satisfação 

na lealdade para o varejo no canal eletrônico foi simbolizada por uma linha horizontal. 

 

 
Figura 10 – Indicadores visuais de Beta. 
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Além da resposta aos objetivos particulares, verbalizados através das hipóteses 

formuladas, este trabalho alcançou seu objetivo geral ao comprovar a hipótese de que a 

confiança no varejista de comércio eletrônico é essencial para que seus clientes continuem a 

realizar trocas com este. Isto evidencia a confiança como atributo fundamental para 

influenciar futuras decisões de compra neste canal. 

Em contraponto, para consumidores de lojas físicas – mais transacionais – a satisfação 

com o varejista mostrou-se essencial para que estes o considerem como alternativa para 

possíveis futuras trocas. O objetivo geral deste trabalho foi, portanto, plenamente alcançado 

ao se investigar os papéis da confiança e da satisfação nos relacionamentos com diferentes 

grupos de consumidores dos dois canais: lojas físicas e lojas virtuais. 

 

 

4.3 Limitações e orientações para futuras pesquisas 

 

Como foi dito anteriormente, este trabalho não tem a pretensão de exaurir um tema tão 

complexo. Ainda que a maioria das hipóteses não tenha sido rejeitada não é garantia de que 

seja válida para todos os demais canais. Há que se considerar, nas relações de consumo, o 

perfil do consumidor e o mix de produtos ofertados. 

Um dos pontos mencionados aqui foi que o tipo de produto comercializado pela loja 

pesquisada sugere um baixo risco percebido, mesmo no canal virtual. Assim, uma pesquisa 

que levasse em consideração um varejista multicanal que comercializasse ativos de maior 

risco seria uma grande contribuição ao estudo das relações de consumo. 

Outro aspecto importante e que representa é o fato de que o caminho confiança -> 

intenções futuras para o varejo eletrônico em detrimento do tradicional deveria ter-se 

mostrado mais significativo. A baixa significância deste caminho parece contraditória frente 

às teorias pesquisadas e poderia representar um tema para estudos futuros. 

Finalmente, talvez o aspecto mais interessante para futuras pesquisas seja entender a 

razão pela qual a confiança tem maior relação com a lealdade no canal eletrônico do que no 

canal tradicional. O entendimento desta relação nos dois canais poderá levar a formulação de 

melhores estratégias de fidelização de clientes, específicas para cada canal, além de esclarecer 

se esforços normalmente encontrados no canal tradicional têm o efeito desejado na retenção 

de clientes do canal eletrônico. 
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APÊNDICE A – Questionário enviado 
 

Os dizeres pertinentes à Internet estão entre colchetes. O nome da loja foi alterado para 
“Loja X”.    

 
Q1. Inicialmente, gostaríamos de conhecer melhor seus hábitos de compra [pela 
Internet].1. Você fez alguma compra na Loja X nos últimos 6 meses? 
SIM NÃO 
 
Daqui para a frente gostaríamos que você pensasse apenas na sua última compra na Loja 
X: o que você comprou, quanto gastou e como você se sentiu em relação a esta compra. 
Q2. Que produto(s) você adquiriu em sua última compra na Loja X?  
 
Q3. Quanto você gastou, aproximadamente, nesta última compra? 
Até R$ 25,00 
Entre R$ 26,00 e R$ 50,00 
Entre R$ 51,00 e R$ 75,00 
Entre R$ 76,00 e R$ 100,00 
Entre R$ 101,00 e R$ 150,00 
Entre R$ 151,00 e R$ 200,00 
Entre R$ 201,00 e R$ 300,00 
Entre R$ 301,00 e R$ 400,00 
Entre R$ 401,00 e R$ 500,00 
Entre R$ 501,00 e R$ 750,00 
Entre R$ 751,00 e R$ 1.000,00 
Mais de R$ 1.000,00 
 
Q4. Aproximadamente, quantas compras você fez na Loja X nos últimos 12 meses?  
Nenhuma. Esta foi a minha primeira compra nesta loja 
1 compra 
2 compras 
3 compras 
4 compras 
5 compras 
6 compras 
7 compras 
8 compras 
9 compras 
10 compras ou mais 
 
Q5. Considerando apenas as suas últimas compras feitas [pela Internet] de livros, CDs e 
DVDs, aproximadamente que porcentagem destas compras você fez na Loja X? 
100% 
90% 
80% 
70% 
60% 
50% 
40% 
30% 
20% 
10% 
Menos que 10% 
 
Nesta pergunta serão apresentadas algumas frases para que você expresse sua opinião a 
respeito da sua última compra na Loja X. Inicialmente, decida se você discorda ou 
concorda com cada frase e a seguir indique a intensidade com que você discorda ou 
concorda com a frase.  
 
Q6. Fazer esta compra na Loja X foi uma das melhores coisas que eu poderia ter feito 
Discordo Totalmente 
Discordo Parcialmente 
Nem Discordo Nem Concordo 
Concordo Parcialmente 
Concordo Totalmente 
 
Q7. Eu estou satisfeito com a minha decisão de ter feito esta compra na Loja X 
Discordo Totalmente 
Discordo Parcialmente 
Nem Discordo Nem Concordo 
Concordo Parcialmente 
Concordo Totalmente 
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Q8. Eu me sinto feliz por ter escolhido a Loja X para fazer esta compra 
Discordo Totalmente 
Discordo Parcialmente 
Nem Discordo Nem Concordo 
Concordo Parcialmente 
Concordo Totalmente 
 
Q9. Minha decisão de comprar na Loja X foi sábia 
Discordo Totalmente 
Discordo Parcialmente 
Nem Discordo Nem Concordo 
Concordo Parcialmente 
Concordo Totalmente 
 
 
A partir de agora eu gostaria que você pensasse não apenas na sua última compra, mas em 
todas as suas experiências com a Loja X. 
 
Abaixo são apresentadas algumas frases que descrevem o que é fazer uma compra na Loja 
X. Para cada frase, marque apenas uma das alternativas - quanto mais à direita, mais 
você acha que a frase da direita descreve como é comprar nesta loja; quanto mais à 
esquerda, mais você acha que a frase da esquerda descreve como é comprar nesta loja.  
 
Q10. Assim, comprar na Loja X é: 
Um mau negócio                       Um Bom Negócio 
Uma Experiência Desagradável         Uma Experiência Agradável 
Uma Péssima Idéia                    Uma Excelente Idéia 
Cansativo                            Estimulante 
Difícil                              Fácil 
Inseguro                             Seguro 
 
 
A seguir, você encontrará mais algumas frases sobre a Loja X. Assinale quanto você 
discorda ou concorda de cada uma das frases.  
 
Q11. A Loja X tem a competência necessária para fazer as transações da maneira como os 
seus clientes esperam 
Discordo Totalmente 
Discordo Parcialmente 
Nem Discordo Nem Concordo 
Concordo Parcialmente 
Concordo Totalmente 
 
Q12. A Loja X tem acesso às informações necessárias para fazer as transações de forma 
apropriada 
Discordo Totalmente 
Discordo Parcialmente 
Nem Discordo Nem Concordo 
Concordo Parcialmente 
Concordo Totalmente 
 
Q13. A Loja X consegue atender a maior parte das necessidades de seus clientes 
Discordo Totalmente 
Discordo Parcialmente 
Nem Discordo Nem Concordo 
Concordo Parcialmente 
Concordo Totalmente 
 
Q14. A Loja X é justa com os seus clientes 
Discordo Totalmente 
Discordo Parcialmente 
Nem Discordo Nem Concordo 
Concordo Parcialmente 
Concordo Totalmente 
 
Q15. A Loja X utiliza os dados que ela coleta de seus clientes de forma justa 
Discordo Totalmente 
Discordo Parcialmente 
Nem Discordo Nem Concordo 
Concordo Parcialmente 
Concordo Totalmente 
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Q16. As políticas de privacidade, segurança e devolução da Loja X são justas 
Discordo Totalmente 
Discordo Parcialmente 
Nem Discordo Nem Concordo 
Concordo Parcialmente 
Concordo Totalmente 
 
Q17. A Loja X está aberta e receptiva às necessidades de seus clientes 
Discordo Totalmente 
Discordo Parcialmente 
Nem Discordo Nem Concordo 
Concordo Parcialmente 
Concordo Totalmente 
 
Q18. A Loja X mantém em mente os melhores interesses de seus clientes durante as 
transações 
Discordo Totalmente 
Discordo Parcialmente 
Nem Discordo Nem Concordo 
Concordo Parcialmente 
Concordo Totalmente 
 
Q19. A Loja X se esforça para resolver a maior parte das preocupações dos seus clientes 
Discordo Totalmente 
Discordo Parcialmente 
Nem Discordo Nem Concordo 
Concordo Parcialmente 
Concordo Totalmente 
 
Q20. De maneira geral, a Loja X é confiável 
Discordo Totalmente 
Discordo Parcialmente 
Nem Discordo Nem Concordo 
Concordo Parcialmente 
Concordo Totalmente 
 
Q21. Quando pretendo comprar algo pela Internet, a Loja X é a primeira loja que olho 
Discordo Totalmente 
Discordo Parcialmente 
Nem Discordo Nem Concordo 
Concordo Parcialmente 
Concordo Totalmente 
 
Q22. Se os preços de outras lojas são os mesmos ou apenas um pouco inferiores, prefiro 
comprar na Loja X 
Discordo Totalmente 
Discordo Parcialmente 
Nem Discordo Nem Concordo 
Concordo Parcialmente 
Concordo Totalmente 
 
Q23. Eu considero a Loja X a minha primeira opção para comprar o que preciso 
Discordo Totalmente 
Discordo Parcialmente 
Nem Discordo Nem Concordo 
Concordo Parcialmente 
Concordo Totalmente 
 
Q24. Considerando os benefícios de comprar na Loja X, eu estou disposto a pagar preços 
um pouco maiores do que em outra lojas 
Discordo Totalmente 
Discordo Parcialmente 
Nem Discordo Nem Concordo 
Concordo Parcialmente 
Concordo Totalmente 
 
Q25. Eu me sinto orgulhoso em comprar na Loja X 
Discordo Totalmente 
Discordo Parcialmente 
Nem Discordo Nem Concordo 
Concordo Parcialmente 
Concordo Totalmente 
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Q26. Eu me sinto como se fizesse parte da Loja X 
Discordo Totalmente 
Discordo Parcialmente 
Nem Discordo Nem Concordo 
Concordo Parcialmente 
Concordo Totalmente 
 
Q27. Eu me preocupo com o sucesso da Loja X 
Discordo Totalmente 
Discordo Parcialmente 
Nem Discordo Nem Concordo 
Concordo Parcialmente 
Concordo Totalmente 
 
Q28. Eu sou um comprador fiel da Loja X 
Discordo Totalmente 
Discordo Parcialmente 
Nem Discordo Nem Concordo 
Concordo Parcialmente 
Concordo Totalmente 
 
Q29. Ainda que fosse um pouco mais difícil comprar na Loja X, eu continuaria comprando 
lá 
Discordo Totalmente 
Discordo Parcialmente 
Nem Discordo Nem Concordo 
Concordo Parcialmente 
Concordo Totalmente 
 
Q30. A Loja X é honesta e bem intencionada 
Discordo Totalmente 
Discordo Parcialmente 
Nem Discordo Nem Concordo 
Concordo Parcialmente 
Concordo Totalmente 
 
Q31. A Loja X pensa também nos clientes e não apenas em si mesma 
Discordo Totalmente 
Discordo Parcialmente 
Nem Discordo Nem Concordo 
Concordo Parcialmente 
Concordo Totalmente 
 
Q32. A Loja X é competente 
Discordo Totalmente 
Discordo Parcialmente 
Nem Discordo Nem Concordo 
Concordo Parcialmente 
Concordo Totalmente 
 
Q33. A Loja X é previsível 
Discordo Totalmente 
Discordo Parcialmente 
Nem Discordo Nem Concordo 
Concordo Parcialmente 
Concordo Totalmente 
 
Q34. Você voltará a fazer compras na Loja X nos próximos 6 meses? 
Certamente Não 
Provavelmente Não 
Talvez Sim Talvez Não 
Provavelmente Sim 
Certamente Sim 
 
Q35. Você pretende consultar a Loja X em suas próximas compras de livros, CDs e DVDs 
[pela Internet]? 
Certamente Não 
Provavelmente Não 
Talvez Sim Talvez Não 
Provavelmente Sim 
Certamente Sim 
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Q36. Você pretende recomendar a Loja X para os seus amigos e familiares fazerem 
compras? 
Certamente Não 
Provavelmente Não 
Talvez Sim Talvez Não 
Provavelmente Sim 
Certamente Sim 
 
Q37. Você já fez compras [nas lojas de rua ou de shopping][no site de Internet] da Loja 
X? 
Sim 
Não 
 
 
Neste bloco, gostaríamos de saber um pouco mais sobre você. Para as frases a seguir, 
indique quanto você discorda ou concorda de cada uma delas.  
 
Q38. Eu sou do tipo que gosta de comprar sempre nas mesmas lojas 
Discordo Totalmente 
Discordo Parcialmente 
Nem Discordo Nem Concordo 
Concordo Parcialmente 
Concordo Totalmente 
 
Q39. Eu gosto de saber que sou reconhecido como um cliente fiel nas lojas em que faço 
compras 
Discordo Totalmente 
Discordo Parcialmente 
Nem Discordo Nem Concordo 
Concordo Parcialmente 
Concordo Totalmente 
 
Q40. Em geral, faço compras sempre nos mesmos lugares 
Discordo Totalmente 
Discordo Parcialmente 
Nem Discordo Nem Concordo 
Concordo Parcialmente 
Concordo Totalmente 
 
Q41. Uma vez que achei a melhor loja para se comprar algo, nem me preocupo em procurar 
outras lojas 
Discordo Totalmente 
Discordo Parcialmente 
Nem Discordo Nem Concordo 
Concordo Parcialmente 
Concordo Totalmente 
 
Q42. Odeio ter que fazer compras em lojas que não estou acostumado 
Discordo Totalmente 
Discordo Parcialmente 
Nem Discordo Nem Concordo 
Concordo Parcialmente 
Concordo Totalmente 
 
Q43. Se gosto de uma loja, raramente compro em outra loja apenas para tentar algo 
diferente 
Discordo Totalmente 
Discordo Parcialmente 
Nem Discordo Nem Concordo 
Concordo Parcialmente 
Concordo Totalmente 
 
 
Já estamos terminando. Apenas para poder comparar o seu perfil com as outras pessoas 

que responderam este questionário, gostaria de obter alguns dos seus dados demográficos. 
Reafirmo que os seus dados não serão analisados individualmente e sua identidade permanecerá 
anônima.  

 
Q44. Sexo? 
Masculino 
Feminino 
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Q45. Idade? 
Menos de 20 anos 
21 a 25 anos 
26 a 30 anos 
31 a 35 anos 
36 a 40 anos 
41 a 50 anos 
51 a 60 anos 
Mais de 60 anos 
 
Q46. Grau de Escolaridade? 
Primário Completo ou Incompleto 
Ginasial Completo ou Incompleto 
Segundo grau Completo ou Incompleto 
Superior Incompleto ou em Curso 
Superior Completo 
Pós-graduação Incompleta ou em Curso 
Pós-graduação Completa 
 
Q47. Escreva no espaço a seguir a Cidade e o Estado em que você reside. 
 
Q48. Indique abaixo, a faixa em que se encontra o valor total dos seus rendimentos 
mensais brutos. 
Eu não tenho nenhum rendimento 
Abaixo de R$ 500,00 
Entre R$ 501,00 e R$ 1.000,00 
Entre R$ 1.001,00 e R$ 1.500,00 
Entre R$ 1.501,00 e R$ 2.000,00 
Entre R$ 2.001,00 e R$ 3.000,00 
Entre R$ 3.001,00 e R$ 4.000,00 
Entre R$ 4.001,00 e R$ 5.000,00 
Entre R$ 5.001,00 e R$ 7.500,00 
Entre R$ 7.501,00 e R$ 10.000,00 
Acima de R$ 10.000,00 
 
AGRADECIMENTO 
Muito obrigado por ter preenchido a nossa pesquisa. Apenas para controle da amostra, 

gostaria de pedir-lhe para preencher os dados abaixo. 
 
Q48. Nome Completo 
 
Q49. Endereço Eletrônico (aquele pelo qual você recebeu o convite para esta pesquisa) 
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APÊNDICE B – Instruções do LISREL para testes individuais 

 
    
 Raw data from file 'Elet_Total.psf' 
   
 Latent Variables 
 !---------------------------------------------------------------------------- 
 ! Definicao dos KXSIs: 
 !---------------------------------------------------------------------------- 
 Atitudes 
   
 !---------------------------------------------------------------------------- 
 ! Definicao dos ETAs: 
 !---------------------------------------------------------------------------- 
 Confianca Satisfacao FutIntencoes Lealdade 
   
 Relationships 
 !---------------------------------------------------------------------------- 
 ! Definicao dos LAMBDAS de X para KSI: 
 !---------------------------------------------------------------------------- 
 ATIT1       = 1*Atitudes 
 ATIT2-ATIT4 = Atitudes 
 ATIT6       = Atitudes 
   
 !---------------------------------------------------------------------------- 
 ! Definicao dos LAMBDAS de ETA para Y: 
 !---------------------------------------------------------------------------- 
 SATISF1         = 1*Satisfacao 
 SATISF2-SATISF4 = Satisfacao 
   
 CONF2           = 1*Confianca 
 CONF3-CONF9     = Confianca 
   
 LEAL1           = 1*Lealdade 
 LEAL2           = Lealdade 
 LEAL8-LEAL9     = Lealdade 
   
 INTENC1         = 1*FutIntencoes 
 INTENC2-INTENC3 = FutIntencoes 
   
 !---------------------------------------------------------------------------- 
 ! GAMA: 
 !---------------------------------------------------------------------------- 
 Satisfacao   = Atitudes 
 Confianca    = Atitudes 
   
 !---------------------------------------------------------------------------- 
 ! BETA: 
 !---------------------------------------------------------------------------- 
 Confianca    = Satisfacao 
 FutIntencoes = Satisfacao 
 FutIntencoes = Confianca 
 Lealdade     = FutIntencoes 
 Lealdade     = Satisfacao 
 Lealdade     = Confianca 
   
 !---------------------------------------------------------------------------- 
 ! Liberar as variaveis para permitir o ajuste de correlacoes/covariancias: 
 !---------------------------------------------------------------------------- 
 Set the Error Covariance of INTENC1 and INTENC3 free 
   
 !---------------------------------------------------------------------------- 
 ! Exibir o resultado: 
 !---------------------------------------------------------------------------- 
 Lisrel Output: ND=3 SC MI ME=ML 
 !Path Diagram 
   
 End of Problem 



115 

 

 

 

 

APÊNDICE – Instruções do LISREL para testes multigrupo 
 
!---------------------------------------------------------------------------- 
Group 1: Varejo Eletronico Baixo 
!---------------------------------------------------------------------------- 
 
!---------------------------------------------------------------------------- 
Raw data from file 'Eletr_Baixo.psf' 
!---------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Latent Variables 
!---------------------------------------------------------------------------- 
! KXSIs: 
!---------------------------------------------------------------------------- 
Atitudes 
 
 
!---------------------------------------------------------------------------- 
! ETAs: 
!---------------------------------------------------------------------------- 
Confianca Satisfacao FutIntencoes Lealdade 
 
 
Relationships 
!---------------------------------------------------------------------------- 
! LAMBDA-X: 
!---------------------------------------------------------------------------- 
ATIT1       = 1*Atitudes 
ATIT2-ATIT4 = Atitudes 
ATIT6       = Atitudes 
 
 
!---------------------------------------------------------------------------- 
! LAMBDA-Y: 
!---------------------------------------------------------------------------- 
SATISF1         = 1*Satisfacao  
SATISF2-SATISF4 = Satisfacao  
 
CONF2           = 1*Confianca 
CONF3-CONF9     = Confianca 
 
LEAL1           = 1*Lealdade 
LEAL2           = Lealdade 
LEAL8-LEAL9     = Lealdade 
 
INTENC1         = 1*FutIntencoes  
INTENC2-INTENC3 = FutIntencoes  
 
 
!---------------------------------------------------------------------------- 
! GAMA: 
!---------------------------------------------------------------------------- 
Satisfacao   = Atitudes 
Confianca    = Atitudes 
 
 
!---------------------------------------------------------------------------- 
! BETA: 
!---------------------------------------------------------------------------- 
Confianca    = Satisfacao  
FutIntencoes = Satisfacao 
FutIntencoes = Confianca 
Lealdade     = FutIntencoes 
Lealdade     = Satisfacao  
Lealdade     = Confianca 
 
 
!---------------------------------------------------------------------------- 
! Ajustes efetuados no modelo: 
!---------------------------------------------------------------------------- 
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Set the Error Covariance of INTENC1 and INTENC3 free 
 
!---------------------------------------------------------------------------- 
! Em testes multi-grupo usando o SIMPLIS eh necessario zerar as  covariancias 
! entre os constructos da matriz ETA: 
!---------------------------------------------------------------------------- 
Set the Covariance of Confianca    and FutIntencoes to 0.0 
Set the Covariance of Satisfacao   and FutIntencoes to 0.0 
Set the Covariance of Satisfacao   and Confianca    to 0.0 
Set the Covariance of Confianca    and Lealdade     to 0.0 
Set the Covariance of Satisfacao   and Lealdade     to 0.0 
Set the Covariance of FutIntencoes and Lealdade     to 0.0 
 
 
 
 
!---------------------------------------------------------------------------- 
Group 2: Varejo Eletronico Alto 
!---------------------------------------------------------------------------- 
 
!---------------------------------------------------------------------------- 
Raw data from file 'Eletr_Alto.psf' 
!---------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Latent Variables 
!---------------------------------------------------------------------------- 
! KXSIs: 
!---------------------------------------------------------------------------- 
Atitudes 
 
 
!---------------------------------------------------------------------------- 
! ETAs: 
!---------------------------------------------------------------------------- 
Confianca Satisfacao FutIntencoes Lealdade 
 
 
Relationships 
!---------------------------------------------------------------------------- 
! LAMBDA-X: 
!---------------------------------------------------------------------------- 
ATIT1       = 1*Atitudes 
ATIT2-ATIT4 = Atitudes 
ATIT6       = Atitudes 
 
 
!---------------------------------------------------------------------------- 
! LAMBDA-Y: 
!---------------------------------------------------------------------------- 
SATISF1         = 1*Satisfacao  
SATISF2-SATISF4 = Satisfacao  
 
CONF2           = 1*Confianca 
CONF3-CONF9     = Confianca 
 
LEAL1           = 1*Lealdade 
LEAL2           = Lealdade 
LEAL8-LEAL9     = Lealdade 
 
INTENC1         = 1*FutIntencoes  
INTENC2-INTENC3 = FutIntencoes  
 
 
!---------------------------------------------------------------------------- 
! GAMA: 
!---------------------------------------------------------------------------- 
Satisfacao   = Atitudes 
Confianca    = Atitudes 
 
 
!---------------------------------------------------------------------------- 
! BETA: 
!---------------------------------------------------------------------------- 
Confianca    = Satisfacao  
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FutIntencoes = Satisfacao 
FutIntencoes = Confianca 
Lealdade     = FutIntencoes 
Lealdade     = Satisfacao  
Lealdade     = Confianca 
 
 
!---------------------------------------------------------------------------- 
! PHI: 
!---------------------------------------------------------------------------- 
Set the Variance of Atitudes        free 
 
 
!---------------------------------------------------------------------------- 
! PSI: 
!---------------------------------------------------------------------------- 
Set the Variance of Satisfacao      free 
Set the Variance of Confianca       free 
Set the Variance of FutIntencoes    free 
Set the Variance of Lealdade        free 
 
 
!---------------------------------------------------------------------------- 
! TETA-DELTA: 
!---------------------------------------------------------------------------- 
Set the Error Variances of ATIT1-ATIT4      free 
Set the Error Variance  of ATIT6            free 
 
 
!---------------------------------------------------------------------------- 
! TETA-EPSILON: 
!---------------------------------------------------------------------------- 
Set the Error Variances of SATISF1-SATISF4  free 
Set the Error Variances of CONF2-CONF9      free 
Set the Error Variances of INTENC1-INTENC3  free 
Set the Error Variances of LEAL1-LEAL2      free 
Set the Error Variances of LEAL8-LEAL9      free 
 
!---------------------------------------------------------------------------- 
! Ajustes efetuados no modelo: 
!---------------------------------------------------------------------------- 
Set the Error Covariance of INTENC1 and INTENC3 free 
 
 
!---------------------------------------------------------------------------- 
! Exibir o resultado: 
!---------------------------------------------------------------------------- 
Lisrel Output: ND=3 SC MI ME=ML 
!Path Diagram 
 
End of Problem 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A CONFIANÇA E A SATISFAÇÃO COMO MEDIADORAS  

NO VAREJO MULTICANAL  
 


