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RESUMO 

 

A satisfação do consumidor e sua lealdade são temas de extrema importância para os estudos 
de marketing. Em complemento, tem-se que alcançar metas de desempenho apresenta-se 
como um objetivo de grande relevância para as organizações. Neste contexto, observa-se que 
a internet revolucionou mercados e provocou alterações significativas nos hábitos e 
comportamentos das pessoas, por se mostrar capaz de influenciar relações sociais e 
proporcionar novas possibilidades de interação e eficiência transacional entre empresas e 
consumidores. Como consequência, o e-commerce emergiu e se demonstrou adequado para a 
globalização e expansão de mercados, ao proporcionar benefícios relevantes a consumidores, 
empresas e sociedade. O crescimento contínuo da quantidade de compras realizadas via 
internet, o aumento do valor de faturamento anual deste modelo de negócio e a evolução 
constante do número de consumidores de lojas virtuais indicam a relevância mercadológica 
do comércio eletrônico. A evolução expressiva dos estudos de marketing publicados 
relacionados ao tema e-commerce evidencia o interesse de acadêmicos em contribuir para o 
amadurecimento do conhecimento científico inerente às especificidades das lojas virtuais. 
Neste contexto, este estudo objetiva propor e mensurar um modelo que aponte as relações 
entre os fatores da qualidade antecedentes da satisfação, satisfação, lealdade e desempenho no 
mercado brasileiro de e-commerce, a partir da análise das dez principais lojas virtuais do 
Brasil: Mercado Livre Brasil, Americanas.com, Buscapé, Dafiti.com.br, Bomnegócio.com, 
OLX, Netshoes, ShoppingUOL, Casas Bahia e Groupon Brazil. O método adotado foi a 
pesquisa quantitativa, por meio do levantamento de dados de uma amostra não-probabilística 
de 1.087 respondentes de todas as regiões do Brasil. Os dados foram analisados quanto a 
caracterização da amostra, observações atípicas (outliers), linearidade e normalidade, antes da 
avaliação do modelo de mensuração e do modelo de equação estrutural (SEM). A técnica 
central empregada foi Partial Least Squares Path Model (PLS-PM). O modelo de pesquisa 
analisado baseou-se em escalas desenvolvidas por Anderson; Swaminathan (2011) e 
Parasuraman et al (2005), o qual possibilitou a compreensão das relações entre os construtos  
analisados. O estudo evidenciou, a partir da análise de um modelo principal e de um modelo 
alternativo, os aspectos capazes de explicar mais de 60% da determinação da satisfação dos e-
consumidores. Os aspectos são: confiança, variedade, rede de clientes, interface de compra, 
adaptabilidade e compromisso com os clientes. Em complemento, observou-se que a 
privacidade e o compromisso com os clientes, são capazes de explicar cerca de 50% da 
determinação da confiança. Além disso, mais de 50% da determinação de lealdade podem ser 
explicadas pela satisfação e pela inércia. Por fim, evidenciou-se que a lealdade influencia 
positivamente a determinação de desempenho. Esta pesquisa contribui para a expansão e 
aprofundamento dos estudos das relações entre satisfação, lealdade e desempenho no 
contexto específico do comércio eletrônico. 
 
 
Palavras-chave: E-commerce. Comércio eletrônico. Satisfação. Lealdade. Desempenho. 
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ABSTRACT 

 

Consumer satisfaction and loyalty are issues of utmost importance to marketing studies. In 
addition, the achievement of performance goals is presented as a matter of great importance 
for organizations. In this context, it is observed that the emerging of internet revolutionized 
markets and caused significant changes in people's habits and behaviors, due to its capability 
to influence social relations and provide new opportunities for interaction and transactional 
efficiency among businesses and consumers. As a result, the e-commerce emerged as a 
suitable tool for market globalization and expansion while delivering significant benefits to 
consumers, businesses and society. The continued growth of the amount of purchases made 
over the Internet, increased annual sales value of this business model as well as the constant 
evolution in the number of consumers of online stores show the market relevance of 
electronic commerce. The significant increase of the published marketing studies related to 
the e-commerce subject shows the academic interest in contributing to the maturation of 
scientific knowledge inherent to the specificities of virtual stores. In this context, this study 
aims to measure and propose a model that shows the relationship between the factors of 
quality prior to the satisfaction, satisfaction itself, loyalty and performance in the Brazilian e-
commerce, from the analysis of the top ten virtual stores in Brazil: Mercado Livre Brasil, 
Americanas.com, Buscapé, Dafiti.com.br, Bomnegócio.com, OLX, NetShoes, ShoppingUOL, 
Casas Bahia e Groupon Brazil. The method used was a quantitative research conducted 
through data collection from a non-probabilistic sample of 1.087 respondents from all regions 
of Brazil. The analyzed data were analyzed regarding the characteritics of the sample, atypical 
observations (outliers), linearity and normality prior to the evaluation of the measurement 
model and the structural equation model (SEM). The central technique employed was Partial 
Least Squares Path Model (PLS-PM). The research model analysis was based on scales 
developed by Anderson; Swaminathan (2011) and Parasuraman et al (2005) and enabled the 
understanding of the relationships between the constructs analyzed. The study showed, from 
the analysis of a main model and an alternative model, which aspects are able to explain more 
than 60% of the causes of satisfaction among consumers. The aspects are: Trust, Variety, 
Client Network, Purchase Interface, Adaptability and Commitment to Customers. In addition, 
it was observed that the Privacy and Commitment to Customers are able to explain about 50% 
of the determination of Trust. Moreover, more than 50% of loyalty causes can be explained by 
inertia and satisfaction. Finally, it became clear that the Loyalty positively influences the 
performance measurements. This research contributes to the expansion and deepening of 
studies regarding the connection through satisfaction, loyalty and performance in the specific 
context of electronic commerce. 
 
Keywords: E-commerce. Satisfaction. Loyalty. Performance. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1. Tema de pesquisa 

 

A quebra de paradigma no ambiente de negócios frequentemente é observada por rupturas 

tecnológicas (FREEMAN, 1991). O relacionamento entre cliente e empresa, tem sido 

continuamente alterado pela confluência entre a tecnologia e o marketing (MCKENNA, 

1992). Ao despontar como relevante tecnologia contemporânea, a internet estimulou uma 

revolução nas comunicações e tem proporcionado mudanças significativas nos hábitos e 

comportamentos, bem como nas relações sociais (MOWERY; SIMCOE, 2002; MORAIS; 

MIRANDA, 2013; TUBENCHLAK et al., 2013; CHANG; VOWLES, 2013). A partir disso, 

a internet pode ser observada como um exemplo de ruptura tecnológica com consideráveis 

impactos ao ambiente de negócios (SHARMA, 2002), apresentando-se, inclusive, como uma 

ferramenta capaz de potencializar a emersão de novas possiblidades de organização e 

gerenciamento das empresas (ENSSLIN et al., 2014). Esta rede mundial de computadores 

possui influência significativa, por exemplo, nos processos de consumo e na possibilidade do 

desenvolvimento de estratégias e ações mercadológicas (MORAIS; MIRANDA, 2013; 

TUBENCHLAK et al., 2013; TUTEN; SOLOMON, 2013).  

   

Ao emergir com considerável proeminência, a internet possibilitou o desenvolvimento do e-

commerce, como meio de promover e realizar trocas, de forma a revolucionar a estrutura dos 

mercados (MEDEIROS; VIEIRA, 2012). Atualmente, a forma acentuada como as tecnologias 

da informação e a internet têm evoluído rapidamente contribui para o aumento do uso de 

serviços de comércio eletrônico em todo o mundo (SOBIHAH et al., 2015). Zhang; Wang 

(2015) concedem importância significativa ao e-commerce ao afirmarem que esta modalidade 

de negócio tem facilitado o desenvolvimento da nova economia, apresentando-se como um 

pré-requisito para a globalização econômica. 

 

Diante deste novo contexto, o crescimento em vendas na internet (E-Commerce.org, 2015) e o 

investimento para aproveitar oportunidades por parte das empresas brasileiras passaram a ser 

observados com cada vez mais relevância no mercado de e-commerce (LIMEIRA, 2006). 

Estes fatos têm influenciado o ambiente em que as organizações estão inseridas e 

proporcionado novos benefícios a consumidores e empresas (NAPIER et al., 2001; LIN, 

2007; DHOLAKIA; ZHAO, 2010). O e-commerce tornou-se um segmento grande e 
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importante da nova economia digital (HOSTLER et al., 2011) e tem contribuído para tornar 

mais dinâmico o até então modelo tradicional de vendas (ENSSLIN et al., 2014). Sobihah et 

al. (2015) considera, inclusive, que a adoção do modelo de comércio eletrônico apresenta-se 

como uma das mais importantes estratégias de negócio no atual contexto. De forma 

complementar e ainda mais enfática Zhang; Wang (2015) afirmam que o e-commerce não se 

refere somente a uma empresa ou à adoção de uma estratégia por várias empresas em 

determinado segmento de negócio. Muito mais representativo do que isso, esta modalidade de 

negócio é uma tendência global. 

 

A expansão do mercado de comércio eletrônico é recente, mas já se observa que esta 

modalidade de negócio está se espalhando por todo o mundo, especialmente nos países em 

desenvolvimento (KOBAYASHI et al., 2013). A partir disso, o interesse de pesquisadores 

acerca deste canal ainda apresenta-se incipiente (OLIVEIRA; TOALDO, 2012), apesar de ter 

vivenciado um crescimento muito significativo a partir da última década (WANG; CHEN, 

2010; SANTOS; ARRUDA, 2014). Caro (2010) afirma que vários estudiosos têm se dedicado 

as áreas de pesquisa relacionadas à compra pela internet, principalmente, pela capacidade de 

potencialização que este conhecimento poderá ter sobre o processo de disseminação do uso 

adequado do comércio online. De forma complementar, Aranyossy (2013) afirma que as 

pesquisas sobre e-commerce conquistaram maior importância a partir da virada do milênio, 

quando se percebeu significativo aumento do número de e-consumidores, o que possibilita 

que os pesquisadores observem de forma mais aprofundada e abrangente este mercado. Diante 

deste contexto, Santos; Arruda (2014) reforça a necessidade de maior compreensão sobre esta 

ferramenta, por considerar que ainda se tem pouco conhecimento sobre o e-commerce. 

 

A observação de que o comércio eletrônico possui significativas diferenças em relação ao 

varejo tradicional (EASTMAN; et al., 2009; DHOLAKIA; ZHAO, 2010; SILVA; FRIO, 

2014) tem contribuído para o desenvolvimento de diversos estudos sobre as especificidades 

das transações no e-commerce (PARASURAMAN et al., 2005; ANDERSON; 

SWAMINATHAN, 2011; KURT; ATREK, 2012; KOBAYASHI et al., 2013).  

 

Com base na crença de que a satisfação das necessidades e desejos do cliente é algo de grande 

importância para parte significativa das empresas (SHETH; MITTAL; NEWMAN, 1999), a 

busca pela total satisfação das expectativas do consumidor figura-se como um dos principais 

propósitos de estudo do marketing (CONDE, 2013). Dessa forma, deve-se objetivar 
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compreender o que o cliente deseja, para ser capaz de satisfazê-lo (GOUVEA; 

NAKAGAWA; OLIVEIRA, 2012; HAUSMAN; SIEKPE, 2009). 

 

Compreender as relações entre satisfação e lealdade em e-commerce é algo ainda mais  

crítico, pois observa-se que a atração de novos clientes pode apresentar custos mais elevados 

para empresas de e-commerce do que para lojas tradicionais (GEFEN, 2002). Além disso, a 

dificuldade de manter os clientes satisfeitos e leais em e-commerce, torna esta necessidade 

ainda mais crucial para as empresas deste mercado (ZHANG; DIXIT; FRIEDMAN, 2010). A 

relevância do tema apresenta-se ainda mais evidente quando se observam os altos níveis de 

competitividade potencializados pela transparência de preços e a presença considerável de 

concorrentes localizados a poucos cliques de distância (ANDERSON; SWAMINATHAN, 

2011).  

 

Os conceitos de satisfação e lealdade, apesar de amplamente estudados pela academia em 

contextos de empresas não baseadas na internet (OLIVER, 1999; FORNELL, 1992; 

CLARKE, 2001), apresentam-se ainda em estágio de evolução em pesquisas acadêmicas 

relacionadas ao ambiente online. As principais análises sobre o tema iniciaram-se somente a 

partir da década de 1990 por estudos de diversos autores (OSTROM; IACOBUCCI, 1995; 

SALVATI, 1999; DEIGHTON, 1996; WATSON et al., 1998; HAGEL; ARMSTRONG, 

1997). As primeiras escalas relevantes de mensuração das dimensões da satisfação e lealdade 

em ambiente eletrônico começaram a surgir somente a partir da década de 2000, mediante da 

contribuição de diferentes pesquisadores (LOIACONO et al., 2000; SZYMANSKI; HISE, 

2000; YOO; DONTHU, 2001; BARNES; VIDGEN, 2002; DING et al., 2011; ANDERSON; 

SWAMINATHAN, 2011). Ainda assim, as escalas não se apresentam totalmente aceitas 

(BASHOFF, 2007; KURT; ATREK, 2012) e têm sido amplamente analisadas, discutidas e 

aprimoradas por autores de todo o mundo nos últimos anos (BASHOFF, 2007; LADHARI, 

2010; MARIMON; CRISTÓBAL, 2012; SANTOURIDIS et al., 2012; KURT; ATREK, 

2012).  

 

1.2 Justificativa 

 

Quanto a relevância do tema para a economia e o mercado brasileiro, desde 2001 o 

faturamento do e-commerce alcança taxas de crescimento expressivas e é possível observar 

que o menor índice de crescimento anual foi de 20%, em 2012, enquanto o maior foi de 76%, 
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em 2006 (E-Commerce.org, 2015). Em números absolutos, o faturamento com as vendas do 

comércio eletrônico alcançou a representatividade de 1,1% do PIB brasileiro, ao atingir a 

marca de R$ 35,8 bilhões, em 2014, a partir de um crescimento de 24%, em relação ao ano de 

2013 (E-Commerce.org, 2015).  

 

A partir do contínuo crescimento e da expressividade dos números do e-commerce no Brasil, 

esta modalidade de negócio tem se destacado como uma das principais formas emergentes de 

varejo na atualidade e apresenta-se como uma oportunidade para o aumento de receitas e 

vendas das empresas que se inserem nesta modalidade de negócio (PELISSARO, 2009). As 

empresas observam, cada vez mais, o e-commerce como uma nova estratégia de expansão de 

mercado (KATSIKEAS, ROBSON, HULBERT; 2004; ROBERTS; ADAMS, 2010; 

OLIVEIRA; TOALDO, 2012; MORAIS; MIRANDA, 2013; TUBENCHLAK et al., 2013) e, 

assim, têm aumentado os investimentos no desenvolvimento de lojas virtuais (LIMEIRA, 

2006). AlGhamdi et al. (2012) afirmam que, além de o número de organizações comerciais 

que utilizam sistemas de comércio eletrônico estar em ascensão, em um futuro próximo esses 

sistemas tendem a se tornar não só uma ferramenta para aumentar as venda, como também um 

meio essencial de concorrência e competividade. 

 

A partir das peculiaridades do consumo em e-commerce e da importância da compreensão dos 

antecedentes da satisfação para o estudos de marketing, diversos autores (GUMMERUS et al., 

2004;  PARASURAMAN et al., 2005; BASHOFF, 2007; ANDERSON; SWAMINATHAN, 

2011; KURT; ATREK, 2012; OLIVEIRA; TOALDO, 2012; ROHDEN; MATOS, 2013) 

consideram relevante o desenvolvimento de pesquisas que objetivem compreender os fatores 

propulsores da satisfação e da qualidade no comércio eletrônico.  

 

Em consideração à importância do tema e-commerce no contexto atual de crescimento de 

vendas na internet e diante da relevância para a disciplina de marketing da compreensão 

referente aos antecedentes da satisfação para o consumidor, esta pesquisa se propõe a 

contribuir para a melhor compreensão das relações entre satisfação, lealdade e desempenho no 

contexto peculiar do comércio eletrônico brasileiro. 
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1.3. Problema de pesquisa 

 

Em confluência com a relevância observada e as destacadas necessidades quanto à melhor 

compreensão dos antecedentes da satisfação no contexto de e-commerce, o problema de 

pesquisa que motiva este estudo é: Quais são as relações entre os fatores de qualidade 

antecedentes da satisfação, satisfação, lealdade e desempenho nas dez principais empresas do 

mercado brasileiro de e-commerce? 

 

1.4. Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo geral 

 

Propor e mensurar um modelo que aponte as relações entre os fatores da qualidade 

antecedentes da satisfação, a satisfação, a lealdade e o desempenho no mercado brasileiro de 

e-commerce, a partir da análise das dez principais lojas virtuais do Brasil: Mercado Livre 

Brasil, Americanas.com, Buscapé, Dafiti.com.br, Bomnegócio.com, OLX, NetShoes, 

ShoppingUOL, Casas Bahia e Groupon Brazil. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

a) Identificar indicadores de desempenho relevantes e disponíveis para análise em 

empresas de e-commerce. 

b) Propor a integração de escalas diferentes e complementares referentes ao construto de 

satisfação em e-commerce, alicerçado na literatura. 

c) Caracterizar os respondentes pesquisados em termos de escolaridade, idade, renda, 

frequência de utilização da internet, frequência anual de compras pela internet. 

d) Verificar as dimensões antecedentes da satisfação em e-commerce. 

e) Avaliar o grau de confiabilidade das escalas propostas. 

f) Mensurar o impacto sobre a satisfação do e-consumidor em empresas brasileiras de e-

commerce, a partir das dimensões: (a) adaptabilidade, (b) interatividade, (c) 

fornecimento de informações, (d) compromisso com o cliente, (e) rede de clientes; (f) 

variedade de produtos, (g) facilidade na transação, (h) ambiente visual e (i) 

privacidade. 

g) Mensurar o impacto da e-satisfação sobre a e-lealdade. 
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h) Mensurar a moderação da inércia sobre o impacto entre e-satisfação e e-lealdade.  

i) Mensurar a moderação da confiança sobre o impacto entre e-satisfação e e-lealdade.  

j) Mensurar o impacto da e-lealdade sobre o desempenho em firmas do mercado 

brasileiro de e-commerce. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 O surgimento da internet e as suas influências sobre o marketing 

 

Originada no final da década de 1960, a partir da preocupação do Departamento de Defesa 

dos EUA com a fragilidade da comunicação entre os membros do exército situados em 

distintos e distantes pontos (DAVISON; CHEN, 1994), a internet é o resultado dos avanços 

na informática e tecnologia de telecomunicações desenvolvidos a partir de estudos em vários 

países (GLOWNIAK, 1998).  

 

A internet possibilita que um número crescente de mais de 100 milhões de computadores se 

comuniquem a partir de um conjunto compartilhado de normas e protocolos, potencializada 

ainda mais pela World Wide Web (WWW), uma inovação de software complementar que 

aumentou a acessibilidade e a utilidade da rede (MOWERY; SIMCOE, 2002). 

 

A internet desenvolveu-se a partir do objetivo de descentralizar a comunicação entre 

diferentes pontos da rede e de ampliar a abrangência e velocidade de alcance da informação 

(DAVISON; CHEN, 1994).  A partir disso, estimulou uma revolução nas comunicações e 

alterou a forma como os indivíduos e as instituições utilizam computadores (MOWERY; 

SIMCOE, 2002).  

 

O surgimento e a disseminação da tecnologia da internet impactaram os processos de 

consumo e as possibilidades do desenvolvimento de marketing (CHURCHILL; PETER, 

2000; BOONE; KURTS, 2001; VAZ, 2011; TUBENCHLAK et al., 2013; TUTEN; 

SOLOMON, 2013). Venkatesh (1998) explica que, além das novas tecnologias e dos 

produtos, os consumidores consomem processos de mercado, que são continuamente afetados 

pelo surgimento de novas tecnologias. O marketing, em específico, é afetado pela tecnologia, 

principalmente, de duas formas: a partir de novos produtos e de novos processos 

(PERREAULT; MCCARTHY, 2002, p. 68). 

 

Para o consumidor, em específico, o surgimento da internet e as consequentes facilitações 

frente ao acesso à informação contribuíram para transformar a forma como cada uma das 

etapas do processo de compra é realizada reconhecimento da necessidade, busca de 

informações, avaliação das alternativas pré-compra, compra, consumo, avaliação pós-
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consumo e descarte (BLACKWELL et al., 2005). A partir disso, observa-se que no contexto 

atual cada vez mais os consumidores utilizam a internet para a busca e aquisição de 

informação (SHUKLA, 2014). 

 

Diante das possibilidades comerciais e do estabelecimento de transações por parte das 

empresa, Bakos (1997) destaca cinco principais mudanças acarretadas pela internet nos 

processos de comercialização: a) alterou-se o processo de busca de novos fornecedores, 

tornando-o mais abrangente, b) a busca e o acesso a informações sobre empresas, produtos e 

serviços tornaram-se mais aprofundadas; c) o processo de decisão de compras e investimentos 

passou a receber novas influências; d) a possibilidade de o consumidor em controlar tempos e 

etapas de entrega foi facilitada; e e) a forma de avaliar os níveis de serviço sofreu 

significativas alterações.  

 

Mediante ao desenvolvimento de marketing, a internet apresenta-se útil em todo o processo da 

atividade mercadológica, principalmente, por possibilitar o acesso a uma considerável 

quantidade de dados e informações referentes ao ambiente externo da organização 

(CHURCHELL; PETER, 2000; TORRES, 2009; GABRIEL, 2010; VAZ, 2011; TUTEN; 

SOLOMON, 2013). Berisha-Namani (2013) observa que no contexto atual a internet 

apresenta-se como uma importante fonte de informações para o marketing, além de permitir o 

estabelecimento de relações estreitas entre os parceiros de negócios envolvidos na venda e na 

compra em transações para todos os segmentos de mercado. Além disso, a internet possui 

recursos de apresentação de conteúdo em formato de texto, gráficos, áudio e vídeo, que 

oferecem significativas vantagens à transmissão de mensagens de marketing quando 

compradas à mídia tradicional (TOLEDO et al., 2002; GABRIEL, 2010; VAZ, 2011). Com a 

contínua evolução tecnológica, o incessante surgimento de novos recursos e plataformas 

digitais conectados à internet proporciona a existência de um cenário fértil, que potencializa o 

desenvolvimento das mais diversificadas ações de marketing (GABRIEL, 2010, p. 105). 

 

A internet é observada como um relevante meio de comunicação com os clientes, 

principalmente, a partir do seu considerável potencial de (NAKAGAWA, 2008): possibilitar 

que a empresa forneça informações institucionais sobre si e comerciais sobre produtos; 

permitir que se estabeleçam e se mantenham relacionamentos comerciais de longo prazo; e 

contribuir para que a oferta de produtos e obtenção de resultados diretos da venda de bens e 

serviços, da realização de promoções e de outras atividades. Outros três aspectos benéficos e 
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facilitadores ao desenvolvimento das atividades de marketing são abordados por Boone e 

Kurtz (2001): facilitação na compra de bens e serviços; ampliação do tamanho do mercado; e 

redução dos custos de venda.  

 

Em relação as atividades de marketing das empresas varejistas, enquanto Hazel (1996) atribui 

à internet a função de apresentar-se como um suporte às atividades de marketing já 

estabelecidas, Evans (1996) afirma que a internet tem potencial para posicionar-se como uma 

forma nova de varejo, capaz de se apossar do usual domínio dos pontos de venda tradicionais. 

Independente do objetivo e forma de utilização da internet pela empresa varejista, Arnold et 

al. (2007) afirmam que estas não podem desprezar o potencial da internet em acelerar e 

transformar a dinâmica de vendas.  

 

2.1.1 Números da internet no Brasil 

 

Em números absolutos, a quantidade de brasileiros usuários de internet atingiu a marca de 

120,3 milhões no primeiro trimestre de 2014 (Nielsen IBOPE, 2014). O número é expressivo 

e reflete o tamanho potencial do mercado consumidor de informações, produtos e serviços na 

internet brasileira. Se comparado com a população total do ano de 2014 de países como 

França (66,2 milhões), Itália (61,3 milhões), Espanha (46,4 milhões), Canadá (35,5 milhões), 

Austrália (23,13 milhões) e Coreia do Sul (50,22 milhões) (BANCO MUNDIAL, 2014), 

observa-se a comparativa grandiosidade do mercado web do Brasil. Além disso, deve-se 

considerar que de um universo de 202 milhões de brasileiros (BANCO MUNDIAL, 2014), 

120,3 milhões refere-se à aproximadamente 59,5% da população total, o que – aliado ao 

constante e contínuo crescimento recente – possibilita a projeção de um futuro com ainda 

maior crescimento do número de brasileiros usuários da web. 

 

Os números de crescimento do acesso à internet no Brasil são expressivos, devendo-se 

destacar dois aspectos principais (CETIC.br, 2013; 2014): a) aumento do número de usuários 

da internet – em 2013, pela primeira vez a proporção de usuários da internet (51%) 

ultrapassou a metade da população; b) aumento da frequência de uso do computador e da 

internet – em 2012, 68% dos usuários de computador e 69% dos usuários de internet são 

usuários diários, dados que indicam uma incorporação dessas tecnologias ao cotidiano dos 

brasileiros.  
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O número de domicílios com acesso à internet atingiu a marca de 27,2 milhões em 2014, o 

que representa 43% dos domicílios brasileiros, com um crescimento de 25 pontos percentuais 

de 2008 para 2013 (CETIC.br, 2014).  

 

Observa-se uma tendência de redução das desigualdades de acesso à rede por região, tendo 

em vista que as regiões de menor proporção são as que vivenciam maiores crescimentos dos 

pontos percentuais. A proporção de domicílios com acesso à internet nas regiões Sudeste 

(51%), Sul (51%) e Centro-Oeste (44%) é significativamente superior ao acesso nas regiões 

Norte (26%) e Nordeste (30%) (CETIC.br, 2014). 

 

Diante da proporção de domicílios com acesso à internet por classe social, observa-se que 

quanto maior a renda maior esta proporção. Assim, tem-se que as proporções de acesso são: 

98% na classe A, 80% na classe B, 39% na classe C e 8% nas classes D e E (CETIC.br, 

2014). Porém, em relação à proporção de usuários totais da internet brasileira, a sua 

distribuição entre classes e o aumento do acesso nas classes mais baixas, observa-se que as 

classes C e D apresentam maior quantidade de pessoas consumindo internet individual em 

casa, além de que o internauta da classe C abre mais páginas de internet no computador 

domiciliar do que as classes A e B (NIELSEN, 2014). 

 

Observados os números de usuários absolutos, crescimento do acesso, frequência de 

utilização da internet e evolução da incorporação deste recurso pelas diferentes classes sociais 

e regiões do Brasil, verifica-se a notória relevância do alcance atual da internet na população 

brasileira. Além disso, considera-se o elevado potencial de contínuo crescimento do acesso à 

web no Brasil, conduzindo ao aumento do mercado consumidor de informações, produtos e 

serviços na internet brasileira. 

 

2.2 E-commerce 

 

O surgimento e o consequente crescimento do e-commerce alterou profundamente a economia 

(EFENDI et al, 2013) e proporcionou uma “revolução” na estrutura dos mercados 

(MEDEIROS; VIEIRA, 2012), contribuindo para o aumento da eficiência transacional e 

criação de mercados mais transparentes. Com respaldo nesta abordagem, Oliveira e Toaldo 

(2012) afirmam que o significativo espaço conquistado pelo e-commerce é inegável. Esta 

modalidade de negócio apresenta-se como um serviço chave no contexto atual de mercado e a 
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ideia de automatizar transações de comércio eletrônico tem atraído muito interesse nos 

últimos anos (MAHAN et al., 2011), principalmente, por se apresentar como uma nova 

ferramenta capaz de ampliar negócios (NEHRING et al., 2013).  

 

Apesar de potencializada a partir da consolidação e abrangência da rede mundial de 

computadores, o conceito de e-commerce é anterior à web, pois antes mesmo do advento da 

internet ocorriam transações entre empresas a partir da utilização de redes privadas 

(HORTINHA, 2001). É fato, porém, que foi necessária a ocorrência de um processo de 

desenvolvimento tecnológico e amadurecimento da utilização da web até que a internet 

obtivesse notoriedade enquanto ferramenta de negócios (CONDE, 2013).  

 

Quanto à definição do termo e-commerce, Zaws (1996), no artigo de abertura da primeira 

edição da International Journal Of Electronic Commerce, definiu o comércio eletrônico (e-

commerce) como o compartilhamento de informações de negócios, manutenção de relações 

comerciais e realização de transações comerciais por meio de redes de telecomunicações. 

Mais de uma década depois, Zaws (2012) reafirmou esta definição, demonstrando ser ainda 

atual. 

 

De toda forma, observa-se que existem diversas definições para o comércio eletrônico (e-

commerce). O Quadro 1 a indica algumas das diversas conceituações existentes para o termo: 

 

Quadro 1 – Definições para o conceito de comércio eletrônico (e-commerce) 
(continua) 

Definições do comércio eletrônico (e-commerce) Fonte 
Compartilhamento de informações de negócios, manutenção de relações 
comerciais e realização de transações comerciais por meio de redes de 
telecomunicações. 

Zaws (1996; 
2012) 

A realização de toda cadeia de valor dos processos de negócio num 
ambiente eletrônico, por meio da aplicação intensa de tecnologias de 
comunicação e informação, atendendo aos objetivos do negócio. 

Albertin (2002; 
2010) 

Venda de produtos (virtuais ou físicos) ou a prestação de serviços 
realizados em estabelecimento virtual. A oferta e o contrato são feitos por 
transmissão e recepção eletrônica de dados. O comércio eletrônico pode 
realizar-se através da rede mundial de computadores (comércio 
internetenáutico) ou fora dela. 

Coelho (2002) 
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Quadro 1 – Definições para o conceito de comércio eletrônico (e-commerce) 
(conclusão) 

Definições do comércio eletrônico (e-commerce) Fonte 
Comércio eletrônico implica em promover e comunicar informações sobre 
a empresa e o produto para uma clientela mundial de usuários, aceitar 
pedidos e pagamentos para bens e serviços online, entregar softwares e 
produtos de informação online, fornecer suporte constante ao cliente e 
praticar a colaboração online para o desenvolvimento de novos produtos. 

O’Brien (2003) 

Processo de compra e venda ou troca de produtos, serviços e informações 
através de uma rede de computadores que inclui a internet. 

Turban, Rainer 
Jr. E Poter 

(2007) 
O comércio eletrônico é o resultado da aplicação da tecnologia da 
informação na automatização da realização de trocas de produtos, serviços 
e informações entre: empresas e consumidores (Business-to-Consumer – 
B2C); entre empresas e empresas (Business-to-Business – B2B), entre 
consumidores e empresas (Consumer-to-Business – C2B), entre empresas e 
governos (Business-to-Government – B2G), entre governos e empresas 
(Government-to-Business – G2B), entre governos e consumidores 
(Government-to-Consumer – G2C) e entre governos (Government-to- 
Government – G2G). 

Mattar (2011) 

O comércio eletrônico é caracterizado pelo uso de meios eletrônicos para a  
condução de transações comerciais entre empresas, governo e 
consumidores. 

Schlindwein e 
Alexandrini 

(2012) 
O comércio eletrônico é um sistema de mercado eletrônico global 
composto por parceiros comerciais (vendedores, compradores ou 
intermediários) que realizam transações através da internet.  

Sobihah; 
Lukman (2015) 

Refere-se ao uso da internet e intranets para comprar, vender, transportar 
dados comerciais, produtos ou serviços. 

Turban et al. 
(2015) 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A partir do Quadro 1, compreende-se que o conceito de e-commerce é centrado na ocorrência 

de transações comerciais facilitadas pela utilização de tecnologias da informação em rede. É 

possível observar que a referência – em todas as definições apresentadas – ao termo 

transações, bem como da referência à tecnologia da informação concede a estas duas 

expressões papel central na definição do conceito. Diante disso, tem-se que a definição do 

conceito de e-commerce independe da compreensão da modalidade do negócio e da natureza 

da atividade e dos interesses dos atores e organizações atuantes no processos de transação.  

 

A partir das definições do conceito de e-commerce, Zanco et al (2011) afirmam que o 

comércio eletrônico possui potencial para ser explorado, principalmente, de três formas: a) 
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instrumento de promoção; b) novo canal de vendas de fato; e c) novo canal de atendimento ao 

cliente. Zanco et al. (2011, p. 132) ainda complementam que estas possibilidades podem 

contribuir para “gerar economia na realização de transações e redução do ciclo de 

desenvolvimento de produtos”. Além destes, são diversos outros benefícios proporcionados 

pelo e-commerce (GRANDON; PEARSON, 2004). 

 

Diversos autores (LAROCHE et al., 2005; PELISSARO, 2009; OFEK et al., 2010; 

OLIVEIRA, 2012) apontam a flexibilidade e as possibilidades de interação como os 

principais fatores que contribuíram para que a internet se tornasse um meio interessante não 

somente para informar clientes sobre produtos e serviços como também para potencializar a 

ocorrência de transações. No entanto, já na década de 1990, Bloch et al. (1996) indicavam que 

o comércio eletrônico se transformaria no suporte para todos os tipos de transações por meio 

de infraestrutura digital, com a possibilidade de ser utilizado e ofertado em qualquer das fases 

de uma relação de compra do consumidor. Em confluência com este posicionamento, Albertin 

(2002), no início da década de 2000, complementava que o e-commerce havia despontado 

com potencial para envolver, no ambiente eletrônico, a realização dos processo de negócio de 

toda a cadeia de valor. 

 

Toledo et al. (2001) consideram que a comercialização a partir de plataformas eletrônicas e a 

consequente digitalização do produto, loja e entrega, proporciona impactos – de intensidade 

variável, de acordo com a natureza do negócio e o setor de atividade – no processo gerencial 

de marketing. As aplicações do comércio eletrônico tiveram um acelerado crescimento – 

principalmente a partir da internet – com o surgimento de diversas e inovadores 

possibilidades, desde o marketing direto personalizado e em larga escala até os leilões 

eletrônicos (TURBAN et al., 2004, p. 158). 

 

O e-commerce possibilita o acesso a muitos benefícios por parte tanto de consumidores 

quanto das empresas que atuam nesta modalidade de negócio (GRANDON; PEARSON, 

2004). 

 

Para os consumidores, a possibilidade de comprar produtos via internet com facilidade e 

comodidade lhes desperta o interesse (LIN et al., 2014). Há outras vantagens destacadas em 

maior detalhe por diversos autores (CLARKE; FLAHERTY, 2005; SALES et al., 2014; 

YOON, OCCEÑA, 2015), por exemplo: disponibilidade para a compra durante todo o tempo 
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– 24 horas por dia, sete dias por semana; variedade e quantidade de produtos possibilitadas 

pelo elevado número de opções disponíveis para compra, por parte tanto de produtos quanto 

de empresas;  acesso a preços mais baixos; tratamento personalizado; conveniência; facilidade 

de busca e de comparação; rapidez e agilidade no momento da compra; entrega em domicílio; 

facilidade de pagamento. Napier et al. (2001) abordam, também, o importante benefício do 

acesso a mercados globais, que, dentre outros benefícios, possibilita o acesso a maior 

variedade, qualidade e preços mais reduzidos.  

Para as empresas, o e-commerce oferece novas oportunidades para exportar bens e prestar 

serviços de forma mais ampla, além de contribuir para elevar o nível de eficiência em uma 

organização (SOBIHAH et al., 2015). O e-commerce é cada vez mais utilizado como 

modalidade de negócio (BERÁNEK, 2015) também por se apresentar como uma importante 

possibilidade de reduzir custos de vendas, além de ser uma forma para se superar a 

concorrência (LIU; ARNETT, 2000; ZHANG; WANG, 2015). Segundo Conde (2013), deve-

se considerar o benefício proporcionado à empresa a partir da automatização de serviços e da 

facilitação do estabelecimento de relacionamento com clientes e parceiros. Além disso, a 

utilização do e-commerce como estratégia de expansão comercial possibilita o acesso a 

mercados e segmentos estreitos, restritos e amplamente distribuídos (SLYWOTZKY; 

MORRISON, 2000; NAPIER et al., 2001).  

 

De forma complementar, no âmbito das micro e pequenas empresas, Zhang; Wang (2015) 

destaca-se que o e-commerce, ao ser adotado como modelo de negócio, pode contribuir para 

promover a modernização da gestão e do funcionamento das empresas de forma ainda mais 

significativa ao melhorar o nível de gestão e de qualidade. Os autores destacam, 

principalmente, os seguintes aspectos: a) maior transparência da gestão empresarial; b) 

informatização do negócio capaz de contribuir para a agilidade e maturidade de processos e 

análises em substituição aos tradicionais e obsoletos modelos de gestão comumente utilizados 

pelas micro e pequenas empresas, tendendo, assim, a aumentar a eficiência do trabalho; e c) 

promover acesso detalhado a dados e informações que contribuem para observar tendências, 

analisar o desenvolvimento comercial em tempo real e dispor de uma base científica de dados, 

para que sejam tomadas decisões mais assertivas. 

 

Turban et al. (2015) ampliam a discussão em torno dos benefícios proporcionados pelo e-

commerce tanto para a organizações quanto para consumidores e sociedade (Quadro 2).  
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Quadro 2 – Benefícios do e-commerce para organizações, consumidores e a sociedade 

Benefícios Descrição 
Benefícios para organizações  
Alcance global Ser rapidamente localizado por clientes em todo o mundo a um custo razoável 
Redução de custos Menor custo de processamento de informações, armazenamento e distribuição 
Ter a resolução de problemas 
facilitada Resolver problemas complexos que permaneceram sem solução 

Melhorias na cadeia de 
suprimentos Reduzir atrasos, estoques e custos 

Loja sempre aberta Abrir 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no ano, sem custos extras 
Customização / 
Personalização Atuar conforme a preferencia de cada cliente 

Capacidade para inovar, usar 
novo modelo de negócio Facilitar a inovação e permitir que se tenham modelos de negócios exclusivos 

Menores custos de 
comunicação Os investimentos em comunicação na internet são mais baixos 

Contatos públicos eficientes Ganha-se tempo e reduz-se custos para realizar contratos online. 
Melhor relacionamento e 
atendimento ao cliente Interação direta com os clientes a partir de um melhor CRM 

Ajuda as MPEs a competirem O e-commerce pode ajudar micro e pequenas empresas a competirem contra 
os grandes usando modelos de negócio especiais 

Redução de estoques A utilização de estoques personalizados e minimamente ajustados 
Menor custo de distribuição 
de produtos digitalizáveis A entrega online pode ser 90% mais barata. 

Fornecer vantagem 
competitiva Inovação do modelo de negócio 

Benefícios aos consumidores  
Variedade Enorme variedade para escolher (fornecedor, produtos, estilos) 
Ubiquidade Pode comprar a qualquer momento a partir de qualquer lugar 
Personalização Pode ter acesso a produtos personalizados 
Encontrar pechinchas Utilizar os sites/aplicativos de comparação de preços 
Entrega em tempo real Fazer downloads de produtos digitais 
Menor taxas sobre compras Às vezes e é algo possível de mudança 
Utilizar telecommuting Pode trabalhar ou estudar de casa ou de qualquer lugar 
Interações sociais A partir das redes sociais 
Encontrar itens exclusivos Itens colecionáveis podem ser encontrados em leilões online, por exemplo 
Compras confortáveis Realizar compras sem o incomodo de vendedores insistentes e agressivos 
Benefícios à sociedade  
Utilizar telecommuting Facilitar o trabalho em casa, menos trânsito, menos poluição 
Mais serviços públicos Fornecidos por e-governo 
Melhoria da segurança 
doméstica Facilitar a segurança doméstica 

Aumento da qualidade de vida Pode comprar produtos e serviços em maior quantidade e menor preço 
Redução da desigualdade de 
acesso a produtos e serviços 

Permitir que pessoas em áreas rurais e países em desenvolvimento utilizem 
mais serviços  e comprem o que realmente gostem. 

Fonte: Adaptado de Turban et al. (2015) 

 

Em complementarieade, observa-se que a partir da evolução da tecnologia embargada nas 

plataformas de e-commcerce o comércio eletrônico possibilita aos gestores acesso a 

informações que auxiliam na compreensão de anseios, necessidades e preferências dos 

consumidores (LOSHIN; VACCA, 2004), sem que seja necessário realizar pesquisas de 

levantamentos de dados primários específicas para isso. Além disso, deve-se considerar que o 
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e-commerce pode ser aplicado por uma empresa em quase todas as fases do negócio, com o 

objetivo de gerar novas demandas ou de tornar mais eficiente grande parte dos processos 

existentes (HUTT; SPEH, 2002).  

 

2.2.1 Números do e-commerce no Brasil  

 

Desde 2001, o faturamento do e-commerce experimenta taxas de crescimento contínuos e 

expressivos ano após ano. Sendo que, a menor taxa de crescimento anual foi de 20%, em 

2012, e a maior foi de 76%, em 2006 (E-Commerce.org, 2015). Em 2014, o faturamento com 

as vendas do comércio eletrônico alcançou a representatividade de 1,1% do PIB brasileiro ao 

atingir a marca de R$ 35,8 bilhões, a partir de um crescimento de 24% em relação a 2013 (E-

Commerce.org, 2015), conforme observado no Gráfico 1. Este aumento anual do faturamento 

de e-commerce deverá continuar nos próximos anos (LIONELLO et al., 2014) 
 
Gráfico 1 – Evolução do faturamento do e-commerce no Brasil, em bilhões de reais 

	    
Fonte: E-commerce.org (2015) 
 

Além do faturamento, outro indicador importante é o número de brasileiros e-consumidores – 

pessoas que consomem produtos a partir do comércio eletrônico. Desde o ano de 2001, 

observa-se um aumento contínuo também deste indicador, que em 2014 atingiu a marca de 

61,6 milhões de e-comsumidores, a partir de um crescimento de 21% em relação a 2012. 

Desde o ano de 2001, a menor taxa de crescimento anual foi a de 21%, em 2013 e 2014, e a 

maior foi de 81%, em 2002 (E-Commerce.org, 2015). 
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Gráfico 2 – Evolução do número de e-consumidores no Brasil, em milhões 

 
Fonte: E-commerce.org (2015) 
 

Dentre as categorias mais vendidas em volume de pedidos, no ano de 2014, destacam-se: 

moda e acessórios, com 17% das vendas; cosméticos e perfumaria (cuidados pessoais e 

saúde), com 15% das vendas; e eletrodomésticos, com 12% das vendas (E-bit, 2015). 
 
Gráfico 3 – Categorias de produtos mais vendidas, em percentual do volume de pedidos 

Fonte: E-bit (2015) 
 

Diante da variedade de categorias em que o e-consumidor está habituado a realizar compras 

pela internet atualmente, observa-se que o e-commerce não se limita a benefícios específicos 
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para a compra somente de determinado tipo de produto. Ao contrário, os e-consumidores têm 

consumido uma gama significativa de itens de perfis e objetivos de consumo bem diferentes, 

tais como eletrodomésticos e cosméticos. 

 

Outro fator importante a ser considerado é a utilização significativa do ambiente online 

também para outros objetivos transacionais, tais como: a pesquisa que antecede a compra; e a 

venda direta de produtos por pessoas físicas pela internet. A partir da pesquisa ampliada do 

comércio eletrônico, o instituto CETIC.Br (2014), que considera as atividades de pesquisa de 

preço, compra e venda de produtos ou serviços online, tem-se a afirmação de que 60% dos 

usuários de internet realizaram pesquisa de preço em 2013, enquanto 33% realizaram compras 

e 8% venderam algo pela internet no mesmo período. Assim, diante da expressiva proporção 

de usuários que, mesmo sem ter realizado compras pela internet, ao menos realizaram 

pesquisa de preço, pode-se observar que a utilização dos recursos digitais online para o 

processo de compra está cada vez mais presente na vida do consumidor. 

 

Apesar da atual representatividade desta modalidade de negócio no Brasil e dos constantes 

índices de crescimento recente, é possível observar que as possibilidades de crescimento são 

ainda mais significativas. Ao se considerar o número de 61,6 milhões de e-consumidores, em 

relação à marca de 120,3 milhões de usuários de internet no Brasil no primeiro trimestre de 

2014 (Nielsen IBOPE, 2014), pode-se observar o potencial de aumento do número de e-

consumidores brasileiros. Além disso, pesquisa recente realizada pelo Cetic.br (2014) indica 

que no Brasil apenas 13% das empresas brasileiras com 10 ou mais pessoas ocupadas e que 

possuem website se beneficiam de recursos do comércio eletrônico, tais como o pagamento 

online. Assim, pode-se observar que o potencial de crescimento do e-commerce no Brasil 

tanto pelo aumento do número de e-consumidores quanto pelo aumento de empresas adeptas a 

esta modalidade de negócio, pode aumentar muito nos próximos anos e décadas.  

 

Neste contexto de crescimento e de expressividade dos números do e-commerce no Brasil, 

esta modalidade de negócio tem se destacado como uma das principais formas emergentes de 

varejo na atualidade e apresenta-se como uma oportunidade para o aumento de receitas e das 

vendas das empresas que se inserem neste mercado (PELISSARO, 2009). Além disso, 

AlGhamdi et al. (2012) afirmam que em um futuro próximo esses sistemas tendem a se 

tornar, mais do que ferramentas que objetivam e possibilitam o aumento das vendas, um meio 

essencial de concorrência e competividade. 
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2.3 Satisfação do Consumidor 

 

Desde a evolução inicial dos principais conceitos de marketing, observa-se a importância do 

estudo da satisfação do consumidor (CHAUVEL, 1999). Diante disso, a elevada importância 

do tema é percebida tanto nas organizações quanto em estudos acadêmicos (SOUSA; 

GOSLING; GONÇALVES, 2013). McCarthy et al. (1997) e Sheth et al. (1999) corroboram 

com esta afirmação ao argumentarem que o propósito de qualquer empresa deve ser visar à 

satisfação das necessidades e desejos do cliente. A satisfação dos consumidores é apresentada 

por Kotler (1972) como um elemento central capaz de contribuir para a obtenção, por parte da 

organização, de um volume de vendas lucrativo no longo prazo. A partir disso, torna-se 

imprescindível para às organizações obter êxito na satisfação dos seus consumidores (Levitt, 

1990). Em complemento e de acordo com esta abordagem, Conde (2013) afirma que a busca 

pela total satisfação das expectativas do consumidor figura-se como um dos principais 

propósitos de estudo do marketing. A partir disso, observa-se a importância de compreender o 

que o cliente deseja, para ser capaz de satisfazê-lo (HAUSMAN; SIEKPE, 2009; GOUVEA; 

NAKAGAWA; OLIVEIRA, 2012). 

 

Diante da elevada relevância do tema “satisfação do consumidor”, observa-se uma 

considerável quantidade de definições para o conceito. A partir de uma extensa revisão da 

literatura relacionada à satisfação do cliente, Yi (1991) argumenta que a definição de 

satisfação apresentada por diversos autores pode ser organizada a partir de duas abordagens 

principais (Quadro 3): a satisfação perante ao resultado final diante de uma experiência de 

consumo; e a satisfação como parte do processo.  

 

Quadro 3 – Definições para o conceito de satisfação do cliente 
(continua) 

Abordagem Definição Autor 

Satisfação 
como 

resultado 

Percepção cognitiva do comprador ao observa-se adequado ou 
inadequadamente recompensado pelos sacrifícios exercidos para a 
realização da compra. 

Howard; 
Sheth (1969) 

Uma resposta emocional à experiência proporcionada por (ou 
associada a) determinados produtos ou serviços adquiridos, empresas, 
entre outros. 

Westbrook; 
Reilly 
(1983) 

Resultado da análise comparativa feita pelo cliente – após compra e 
uso de produtos/serviços – diante das recompensas e custos da 
compra em relação às consequências que previa. 

Churchil; 
Surprenant 

(1982) 
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Quadro 3 – Definições para o conceito de satisfação do cliente 
(conclusão) 

Abordagem Definição Autor 

Satisfação 
como um 
processo 

A avaliação por parte do cliente de que a experiência foi tão boa 
quanto deveria ser. 

Hunt (1977) 

Uma avaliação por parte do cliente de que a alternativa de consumo 
escolhida mantém-se consistente e coerente frente as crenças 
anteriores que se tinha com relação a esta alterativa. 

Engel et al. 
(1982) 

A resposta do consumidor frente à avaliação da discrepância 
percebida entre as expectativas anteriores e o desempenho real 
percebido após o consumo do produto/serviço. 

Tse; Wilton 
(1988) 

Fonte: Adaptado de Yi, 1991. 

 

Em consideração às definições apresentadas por Yi (1991), expressas no Quadro 3, 

Grigoroudis; Siskos (2010) afirmam que a seguinte definição apresentada por Oliver (1997) 

está dentre as mais aceitas e caracteriza-se por ser completa e abrangente ao compilar 

elementos centrais das definições cronologicamente anteriores: 
 
Satisfação é a resposta à completude do consumidor. É o julgamento de que uma 
característica do produto/serviço, ou o produto/serviço em si, ofereceu (ou está oferecendo) 
um nível prazeroso de completude relativa ao consumo, incluindo níveis maiores ou 
menores de completude (OLIVER, 1997, p. 13). 

 

Sousa, Gosling e Gonçalves (2013) consideram esta definição de Oliver (1997) adequada, por 

incluir, além dos processos psicológicos, o julgamento de satisfação feito pelo cliente.  

 

De forma complementar à definição proposta por Oliver (1997), observa-se que diversos 

autores (OLIVER, 1980; HILL, 1986; YI, 1991; ENGEL; BLACKWELL; MINIARD, 1995; 

HENNIG-THURAU; GWINNER; GREMLER, 2002) afirmam que a satisfação pode ser 

compreendida como uma reação emocional do cliente à diferença percebida entre a avaliação 

de desempenho e as expectativas. Diante desta abordagem, que relaciona a satisfação ao 

sentimento do cliente, Oliver (1981) e Solomon (2011) concordam que a satisfação é formada 

durante o uso ou consumo de produto ou serviço de determinada empresa e refere-se ao 

julgamento ou estado psicológico resultante do sentimento do cliente em termos de sua 

experiência de consumo em relação a sua expectativa prévia. 

 

A satisfação pode ser classificada em dois tipos principais: a transacional e a cumulativa 

(FAGUNDES, 2013). A satisfação transacional baseia-se na análise do resultado específico e 

pontual da compra e uso do produto/serviço comprado em determinado momento, 
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considerando-se os benefícios e malefícios provenientes da compra em comparação às 

expectativas do consumidor (CHURCHILL; SURPRENANT, 1982). A satisfação cumulativa 

considera a avaliação total de todas as experiências pontuais de compra ou uso de um produto 

ou serviço ao longo do tempo (ANDERSON; FORNELL; LEHMANN, 1994). 

 

Hoffman, Bateston, Ikeda e Campomar (2009) propõem que, não obstante as inúmeras 

definições existentes, as de maior aceitação são aquelas que abordam em sua essência que a 

satisfação é o resultado positivo em relação à comparação das expectativas do cliente com 

suas percepções sobre o real consumo e/ou uso do produto e serviço. De forma complementar 

e de acordo com esta proposição, Grigoroudis; Siskos (2010) afirmam que as definições mais 

aceitas baseiam-se no cumprimento da expectativa dos clientes. Diversos autores (GERSON, 

1993; HILL; 1996; OLIVER, 1997; VAVRA, 1997) corroboram com esta abordagem e 

compreendem que a satisfação refere-se à forma como os benefícios entregues pela empresa a 

partir dos produtos/serviços são capazes de satisfazer a atender às expectativas dos clientes. 

 

Tendo em vista as consequências atribuídas à satisfação, Liao; Palvia; Chen (2009) afirmam 

que a esta é, muitas vezes, atribuída uma importante determinante da intenção de recompra. A 

partir disso, Zeithaml et al. (2011) concordam que, principalmente em casos de clientes muito 

satisfeitos, é possível observar a existência de uma relevante relação entre a satisfação e a 

fidelidade de um cliente. 

 

Ao se considerar que a satisfação reflete o grau de sentimento positivo de um cliente em 

relação à empresa em um contexto de transações comerciais, torna-se cada vez mais 

importante que as empresas compreendam o nível de satisfação de seus clientes (DENG et al., 

2010). Deve-se considerar, ainda, que mensurar o índice de satisfação do consumidor 

contribui para a compreensão e análise da eficácia das ações de marketing (MCCARTHY; 

PERREAULT, 1997). Grigoroudis; Siskos (2010) argumentam que a mensuração da 

satisfação do cliente apresenta-se como uma das questões mais importantes para as 

organizações contemporâneas. Além disso, observa-se que um alto nível de satisfação pode 

promover impacto positivo na lealdade do cliente (MITTAL; ROSS; BALDASARE, 1998; 

EGGERT; ULAGA, 2002). 
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2.4 Lealdade do consumidor 

 

Sousa, Gosling e Gonçalves (2013, p. 114) afirmam que “diversos autores têm ressaltado uma 

modificação de paradigma que estabelece lealdade como alvo principal das estratégias de 

marketing, e não mais a satisfação”. Quanto aos benefícios da lealdade para a empresa, Chow 

e Holden (1997) observam que a lealdade do cliente potencializa os lucros da organização, na 

medida que clientes leais estão mais dispostos a pagar preços mais elevados e tendem a ser 

mais tolerantes quando se deparam com falhas em relação ao produto ou serviço. Pesquisa 

realizada por Reichheld e Schefter (2000) aponta que apenas um aumento de 5% na 

quantidade de clientes leais já pode ser capaz de resultar em um acréscimo de até 30% na 

rentabilidade do negócio. 

 

Na academia, a análise de modelos que relacionam lealdade e performance de mercado 

ocorrem desde a década de 1960, com observações relevantes sobre a importância da lealdade 

como elemento decisivo na geração de lucros (ESPARTEL; ROSSI; MÜLLER, 2004). 

Porém, nesta época a abordagem inicial restringia a lealdade a uma perspectiva operacional 

(PRADO; SANTOS, 2003), a partir da análise somente da frequência de compra repetida ou 

compra de um relativo volume de marcas (FREIRE; NIQUE, 2005). Em contraposição à 

abordagem operacional e restrita da lealdade, Larán e Espinosa (2004, p. 55) afirmam que 

“não é correto fazer qualquer inferência sobre a lealdade apenas com base em padrões de 

compra repetida, uma vez que a lealdade de verdade inclui, além do comportamento, uma 

resposta atitudinal, constituída por componentes cognitivos e afetivos”. 

 

Sheth, Mittal e Newman (2001) argumentam que a lealdade pode ser considerada a partir de 

duas abordagens: a) do comportamento, em que se analisa as marcas que o consumidores 

compram; e b) como atitude, em que se analisa o sentimento tido pelos consumidores em 

relação às marcas. Pan, Sheng e Xie (2011) complementam que os estudos recentes sobre a 

lealdade têm se baseado nesta perspectiva. Assael (1998) e Minor; Mowen (2003) concordam 

com esta abordagem e afirmam que na literatura de marketing predominam a abordagem 

comportamental e a abordagem atitudinal.  

 

Na abordagem comportamental, o padrão de recompra apresenta-se como elemento central da 

análise. Tem-se que a mera existência ou não de um padrão de recompra consistente em 

relação a uma mesma marca ao longo do tempo é que define a lealdade, excluindo-se a 
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avaliação de aspectos cognitivos e afetivos que possam estar relacionados a este 

comportamento (BAPTISTA, 2005).  

 

Tucker (1964), em sua abordagem comportamental sobre a lealdade a define que: 

 
[...] seu grau de lealdade à marca pode ser determinado em termos da frequência relativa 
com que ele escolhe uma marca preferivelmente a outra. [...] Nenhuma consideração deve 
ser dada para o que o indivíduo pensa ou o que se passa no seu sistema nervoso central; seu 
comportamento é a declaração completa do que é a lealdade à marca. (TUKER, 1964, p.32) 

 

Para Neal (1999), a lealdade deve ser abordada de forma comportamental: 
 
Lealdade do cliente é a proporção de vezes em que um comprador escolhe o mesmo 
produto ou serviço em uma categoria específica comparada ao número total de compras 
feitas pelo comprador naquela categoria, sob condições em que outros produtos ou serviços 
aceitáveis estão convenientemente disponíveis naquela categoria. Lealdade real do cliente é 
um comportamento. Ela é mensurada como uma proporção (NEAL, 1999, p. 21). 

 

Na abordagem comportamental, considera-se que os principais indicadores da existência de 

lealdade são demonstrados pelo número de compras seguidas de uma mesma marca 

(LAWRANCE, 1969; MCCONNELL, 1968; TUCKER, 1964), aliado à proporção em que ela 

é comprada (BLATTBERG; SEM, 1976; FRANK, 1967; WIND; FRANK, 1969). 

 

Diversos autores acreditam que esta abordagem apresenta-se limitada (DAY, 1969; 

BENNETT; RUNDLE-THIELE, 2002; ASSAEL, 1998; PRADO, 2004), pois não propõe 

uma análise sobre a intencionalidade do comportamento, ao desconsiderar os aspectos 

cognitivos e afetivos relevantes ao processo de compra. Além disso, a abordagem 

comportamental não apresenta claramente quais são os possíveis antecedentes da lealdade 

(PRADO, 2004). Diante desta perspectiva, Bennet e Rundle-Thiele (2002) afirmam que sem a 

clara compreensão dos antecedentes da lealdade a abordagem comportamental pouco 

contribui para a elaboração de programas de marketing que proporcionem aumento da 

lealdade dos consumidores. 

 

Os autores críticos da abordagem comportamental sobrea lealdade consideram relevante 

diferenciar a lealdade espúria da lealdade verdadeira. Na lealdade verdadeira, observa-se o 

alto padrão de recompra associado a forte atitude relativa (BAPTISTA, 2005), a partir de 

aspectos como comprometimento (OLIVER, 1999). Na lealdade espúria, tem-se que o 

comportamento repetido de compra de uma mesma marca não necessariamente possui como 
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antecedente o envolvimento e o comprometimento do cliente com o produto, serviço ou 

marca que consome. Assim, esta repetição pode estar associada a fatores pouco significativos 

para a lealdade verdadeira, por exemplo, indiferença do consumidor, preços mais baixos, 

melhor exposição do produto, elevados custos de troca e ausência de outras opções de compra 

(ASSAEL, 1998; DAY, 1969).  

 

Na abordagem atitudinal da lealdade, o papel dos processos cognitivos e afetivos como 

antecedentes da adoção de preferências e do comportamento de recompra é incorporado ao 

estudos e definições de lealdade (BAPTISTA, 2005). 

 

Jacoby e Kyner (1973), a partir de uma abordagem atitudinal, do conceito de lealdade 

atribuem considerável importância ao processo psicológico inerente à adoção de uma atitude 

favorável do consumidor em relação à marca. Jacoby e Kyner (1973) definem a lealdade da 

seguinte forma: 

 
[...] (1) a influenciada (i.e., não aleatória), (2) resposta comportamental (i.e., compra), (3) 
expressa ao longo do tempo, (4) por uma unidade de tomada de decisão, (5) com respeito a 
uma ou mais alternativas de marcas em um grupo dessas marcas, e (6) é uma função de um 
processo psicológico (tomada de decisão, avaliação) (JACOBY; KYNER, 1973, p. 2) . 

 

Ao abordar a importância do comprometimento, Oliver (1999) considera a existência da 

atitude favorável ao definir a lealdade, conforme descrito a seguir: 
 
[...] 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). 

 

Oliver (1999, p. 35) propõe a utilização da estrutura teórica de cognição-afeto-conação para a 

melhor compreensão da lealdade. Ele afirma que “consumidores se tornam leais em um senso 

cognitivo primeiramente, então em um senso afetivo e depois em um conativo e, por fim, de 

modo comportamental”. Assim, tem-se a lealdade em quatro fases evolutivas na percepção do 

consumidor: lealdade cognitiva; lealdade afetiva; lealdade conativa; e lealdade de ação. 

 

a) Lealdade cognitiva – marcada pela influência inicial das informações sobre os atributos da 

marca disponíveis ao consumidor (FREIRE; NIQUE, 2005; KNY, 2005). A partir de fatores 

como preço, qualidade e atributos de produto, “o consumidor prefere uma marca em relação 

às demais do mercado” (HENRIQUE; MONTEIRO; MATOS, 2013, p. 103). O conhecimento 
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prévio ou uma experiência de informação recente são os elementos que sustentam a cognição 

(OLIVER, 1999). A partir do seu caráter superficial, a lealdade cognitiva pode ser percebida 

como um tipo de “lealdade fantasma”, por estar relacionada aos custos e benefícios e não 

expressar uma ligação efetiva com a marca (VIEIRA; SLONGO, 2008). 

 

b) Lealdade afetiva – vinculada “ao gosto, ao sentimento e à satisfação do cliente” 

(HENRIQUE; MONTEIRO; MATOS, 2013, p. 103). Caracteriza-se por ter o 

comprometimento compilado na mente do consumidor em forma de cognição e afeto 

(MCMULLAN; GILMORE, 2003). Diante disso, o comprometimento refere-se à lealdade, 

em que o cliente desenvolve um “gostar da marca” ou apresenta um atitude positiva favorável 

a ela (OLIVER, 1997, 1999). Harris e Goode (2004) argumentam que na lealdade afetiva o 

consumidor apresenta-se menos sujeito à substituição da marca do que na lealdade cognitiva. 

Larán e Espinosa (2004, p. 56) complementam que a fase afetiva é “sustentada pela 

satisfação, envolvimento, preferência e consistência cognitiva”. 

 

c) Lealdade conativa – é a terceira etapa de lealdade. Esta fase está relacionada à “intenção 

comportamental e ao comprometimento do consumidor” (HENRIQUE; MONTEIRO; 

MATOS, 2013, p. 103). É desenvolvida a partir da influência de sucessivos episódios de afeto 

positivo em relação à marca (OLIVER, 1997, 1999). McMullan e Gilmore (2003) afirmam 

que a conação refere-se, além do comportamento de recompra em relação a uma marca, 

também à consistência e estabilidade de crenças a respeito do produto ou serviço. Nesta 

perspectiva, Oliver (1999) afirma que a fase conativa refere-se a um profundo 

comprometimento que se relaciona a uma boa intenção comportamental em recomprar a 

marca, mesmo reconhecendo que eventualmente a intenção pode não se refletir na realização 

concreta de uma ação de recompra. De forma complementar, Kny (2005, p. 5) afirma que “a 

conação está associada apenas a uma intenção de recomprar uma marca, estando mais 

agregada à motivação”. 

 

d) Lealdade de ação – está relacionada à “predisposição de agir e à superação de obstáculos 

que impeçam a compra do produto/serviço por parte do consumidor” (HENRIQUE; 

MONTEIRO; MATOS, 2013, p. 103). Caracteriza-se por ser a fase em que a intenção 

motivacional dos estágios anteriores transforma-se em ação para concretizar a recompra 

(OLIVER, 1999). Observa-se que nesta fase a ação segue acompanhada por um desejo de 

superar obstáculos (eventuais barreiras e impedimentos) que possam ser criados para 
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dificultar a concretização da recompra (Harris; Goode, 2004). 

 

Diante dessas quatro frases da lealdade, Oliver (1999) propõe que quanto mais evoluído for o 

estágio de lealdade do cliente em relação à marca – do primeiro para o quarto – menor será a 

possibilidade de substituição do produto ou de interrupção do comportamento repetido de 

compra. 

 

Conclusivamente, tem-se que a lealdade à marca é definida como a adoção de atitude, 

comportamento e resposta de preferência por parte do consumidor em relação a uma ou mais 

marcas em uma categoria de produto ao longo de um período de tempo (ENGEL; KOLLAT; 

BLACKWELL, 1982). De forma complementar, tem-se que a lealdade compreende a atitude 

favorável em relação a uma marca, que resulta em compra contínua e consistente ao longo do 

tempo (ASSAEL, 1992; KELLER, 1993). 

 

Para os propósitos deste estudo o conceito de e-lealdade (lealdade em e-commerce) será 

considerado a partir da transposição do conceito de lealdade para o contexto do e-commerce, 

definindo-o como a atitude favorável do cliente em relação a um negócio eletrônico, que 

resulta em comportamento de compra de repetição (ANDERSON; SWAMINATHAN, 2011).  

 

2.5 Satisfação em e-commerce (e-satisfação) 

 

Com base na transposição do conceito de satisfação para o contexto do e-commerce, o termo 

e-satisfação é definido como a satisfação do cliente em relação à sua experiência de compra 

em determinada empresa de comércio eletrônico (ANDERSON; SWAMINATHAN, 2011). 

Em um contexto de sites de e-commerce, Liu e Arnett (2000) afirmam que a satisfação do 

consumidor está diretamente relacionada à capacidade do site de atrair clientes e conquistar a 

confiança deles. Os autores complementam que a criatividade na apresentação visual da loja 

virtual também tende a afetar a satisfação do consumidor. Diante da importância de se fazer 

um cliente satisfeito na internet, Poleretsky, Cohn e Gimnicher (1999) afirmam que “no 

mundo físico, cada cliente insatisfeito contará a sua insatisfação para outros 5, enquanto na 

internet contará para 5.000” (p. 76).  

 

Anderson e Swaminathan (2011) propõem um modelo – apresentado na Figura 1 - com oito 

fatores antecedentes à satisfação do cliente de e-commerce: adaptabilidade, interatividade, 
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fornecimento de informações, compromisso com o cliente, rede de clientes, variedade de 

produtos, facilidade na transação e ambiente visual. 

 

Figura 1 – Modelo teórico dos antecedentes da satisfação em e-commerce 

Fonte: Adaptada de Anderson e Swaminathan (2011).  
 

A partir do objetivo de validar o modelo teórico apresentado, Anderson; Swaminathan (2011) 

realizaram pesquisa survey e análise utilizando SmartPLS. Os autores observaram que dos 

oito fatores listados no modelo proposto, seis se confirmaram como antecedentes da 

satisfação em e-commerce: adaptabilidade, compromisso com o cliente, rede de conexão entre 

clientes, variedade de produtos, facilidade na transação e ambiente visual. Os dois 

antecedentes não confirmados foram: interatividade; e fornecimento de informações. Os 

autores ainda complementaram que se faz necessário a realizar estudos que objetivem obter 

uma compreensão mais rica dos principais fatores impulsionadores da satisfação em e-

commerce. Diante disso, pretende-se a partir deste estudo verificar a validade, no mercado de 

e-commerce brasileiro, destas oito dimensões propostas por Anderson; Swaminathan (2011) 
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como antecedentes da satisfação em e-commerce. Dessa forma, todas as referidas oito 

dimensões seguem listadas e descritas na sequência.  

 

2.5.1 Compromisso com o cliente 

 

O fator compromisso com o cliente (Quadro 4) refere-se à força dos relacionamentos com os 

atuais e potenciais e-consumidores em todo o processo de compra online, envolvendo a pré-

compra, a compra e o pós-compra. São considerados todos os esforços da empresa para 

garantir a oferta plena e satisfatória dos serviços em relação a itens como entrega, instalação 

ou reparo e capacidade em responder a preocupações, problemas e reclamações dos clientes 

(ANDERSON; SWAMINATHAN, 2011). 
 

Quadro 4 – Caracterização da dimensão compromisso com o cliente 

Fonte: Elaborado pelo autor.  
 

A afirmação de que a ocorrência de falhas no serviço virtual apresenta relação com a 

insatisfação é apresentada por diversos autores (HARRIS et al., 2006; SOUSA; VOSS, 2009). 

Tal constatação corrobora com a argumentação de outros estudiosos (BOULDING et al., 

1993; RUST; ZAHORIK, 1993) sobre a relevante necessidade de uma empresa de e-

commerce estar comprometida com os clientes, resolvendo rapidamente falhas em serviços e 

produtos. De forma complementar, Santos; Fernandes (2008) afirmam que a satisfação do 

cliente em relação ao gerencimanento da reclamação por uma empresa de e-commerce 

apresenta-se como o segundo fator dentre os de maior potencial para influenciar as intenções 

de recompra e recomendação, estando atrás somente de confiança. 

 

Rohden; Matos (2013) afirmam que após a falha ter ocorrido a empresa ainda tem a 

oportunidade de tentar reparar o erro, a partir da oferta de um processo de recuperação do 

cliente. Anderson; Swaminathan (2001) referem-se exatamente a isso quando abordam o 

Dimensão Compromisso com o cliente 

Premissa Ser capaz de cumprir os seus compromissos de oferta plena de pré-compra, compra e pós-
compra ao cliente 

Objetivo Evitar a ocorrência de falhas que gerem insatisfações para os clientes. 

Operacionalização 
Garantir e cumprir a entrega da oferta plena, em que se considera entrega no prazo e 
correta, instalação ou reparo, capacidade em responder às preocupações, problemas e 
reclamações dos clientes. 

Consequência ao 
consumidor 

Sente-se mais satisfeito em comprar na loja de e-commerce, pois percebe que a empresa é 
capaz de lhe entregar o que promete, sem frustrar suas expectativas. 
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compromisso com os clientes em contextos pós-compra e ressaltam que este é demonstrado a 

partir das possibilidades em solucionar prontamente qualquer falha em produtos e serviços, 

além de saber lidar com as queixas de uma forma satisfatória ao e-consumidor. Com base no 

conceito de compromisso com o cliente e a sua possível relação positiva com a satisfação, 

apresenta-se a H1: 

 

H1: Quanto maior o compromisso da empresa de e-commerce com o cliente maior a 

satisfação do e-consumidor. 

 

2.5.2 Ambiente visual 

 

O fator ambiente visual (Quadro 5) refere-se à utilização de uma apresentação visual do 

website que seja agradável aos olhos e à mente, e que se apresente capaz de envolver o cliente 

em uma experiência de compra estimulante, prazerosa, única e gratificante, a partir da 

utilização de recursos atraentes e interessantes, tais como: texto, estilo, gráficos, cores, 

logotipos, slogans, imagens e temas (ANDERSON; SWAMINATHAN, 2011).	  
 

Quadro 5 – Caracterização da dimensão ambiente visual 

Fonte: Elaborado pelo autor.  
 
Henderson e Cote (1998) afirmam que a utilização de símbolos gráficos como logos, 

dependendo de uma séria de fatores, como associações ou significados compartilhados, pode 

criar atitudes positivas do consumidor em relação à empresa. Tarasewich (2003) sugere que a 

estética do site contribui, em geral, para tornar a experiência do usuário mais agradável e Cyr 

(2008) descobriu que a satisfação do consumidor  apresenta-se positivamente relacionada com 

a usabilidade e o design do site.  Mattar (2011, p. 589) concorda com esta abordagem e afirma 

que “da mesma forma como acontece no local físico de compra, as pessoas sentem 

necessidade de estar em ambientes esteticamente agradáveis e que transmitam sensações 

positivas”.  

Dimensão Ambiente visual 
Premissa Ser agradável aos olhos e mente do e-consumidor, a partir da usabilidade e design do site; 

Objetivo Envolver os clientes completamente em uma estimulante, agradável, única e gratificante 
experiência de compra. 

Operacionalização 
Utilização de recursos atraentes e interessantes, tais como: texto, estilo, gráficos, cores, 
logotipos, slogans, imagens e temas, que torne o ambiente esteticamente agradável e 
transmita sensações positivas. 

Consequência ao 
consumidor Sente-se incentivado a navegar pelo site para ter uma experiência estimulante de compra 
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Anderson e Swaminathan (2011) afirmam que o ambiente visual pode representar uma 

vantagem competitiva em um contexto em que muitos sites de e-commerce parecem 

impessoais, incolores e chatos para visitar devido à ausência de um formato instigante e 

inteligente, que se beneficie da utilização de recursos para atrair e envolver e-consumidores.	  

Diante do conceito exposto, apresenta-se a hipótese H2 deste estudo:	  

 

H2: Quanto mais agradável o ambiente visual do site de e-commerce, maior a 

satisfação do e-consumidor. 

 

2.5.3 Variedade de produtos 

 

O fator variedade de produtos refere-se à capacidade de um e-commerce em oferecer uma 

ampla gama de produtos e serviços (ANDERSON; SWAMINATHAN, 2011). A variedade é 

inclusive uma das vantagens observadas do e-commerce frente as lojas físicas, já que no 

ambiente digital pode-se oferecer uma quantidade muito maior de produtos (CLARKE; 

FLAHERY, 2005). Anderson; Swaminathan (2011) afirmam que a variedade de ofertas em e-

commerce contribui para a comodidade do cliente que, em muitos casos, não gosta de ter que 

percorrer diversas lojas físicas para encontrar o produto que deseja e com o preço que espera.  

 

Quadro 6 – Caracterização da dimensão variedade de produtos 

Fonte: Elaborado pelo autor.  
 

Quanto à possível relação entre conceito de variedade e a satisfação do cliente, apresenta-se a 

H3 deste estudo: 

 

H3: Quanto maior a variedade de produtos oferecida pela empresa de e-commerce 

maior a satisfação do e-consumidor. 

Dimensão Variedade de produtos 
Premissa Oferecer ampla gama de produtos e/ou serviços aos clientes. 

Objetivo 
Possuir uma vantagem competitiva frente a lojas físicas e outras lojas de e-commerce de 
menor variedade. 

Operacionalização Disponibilização de ampla gama de produtos, de diversas categorias para o cliente através 
do site de e-commerce. 

Consequência ao 
consumidor 

Possui maior comodidade para atender suas necessidades de consumo diretamente em um 
mesmo site, sem que seja necessário realizar diversos processos de compra em diferentes 
sites de e-commerce. 
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2.5.4 Rede de clientes 

 

O fator rede de clientes (Quadro 7) refere-se ao fato de os e-consumidores serem 

possibilitados pelas empresas de e-commerce a compartilharem opiniões entre si por meio de 

ferramentas e aplicativos sociais no site que possibilitem, por exemplo, a inserção de 

comentários e a exibição de círculos de compra (ANDERSON; SWAMINATHAN, 2011). 

 

De acordo com esta abordagem, diversos autores (VALCK; BRUGGEN; WIERENGA, 2009; 

POWERS et al., 2012) afirmam que aproveitar o potencial dos recursos tecnológicos 

aplicáveis à internet para possibilitar e facilitar a conversação entre consumidores, ajudando-

os a se conectarem uns com os outros, torna-se algo cada vez mais relevante para as marcas 

contemporâneas. Mattar (2011, p. 589) concorda com esta abordagem e afirma que “o 

consumidor na internet sente necessidade de se relacionar com pessoas que tenham os 

mesmos interesses”.  

 

Os clientes que opinam sobre produtos e os recomendam são denominados como “agentes de 

recomendação”. Eles têm transformado a forma como e-consumidores buscam informações 

sobre produtos e tomam decisões de compra (HOSTLER et al., 2011).    

 

Segundo Häubl; Murray (2006), os agentes de recomendação contribuem para a redução do 

esforço de pesquisa dos clientes por produtos que lhes interessem. Além disso, Lee et al. 

(2011) encontraram em sua pesquisa indícios de que a influência social positiva realizada por 

agentes de recomendação contribui para reforçar a relação entre crenças e atitudes sobre 

compras online.  

 

A rede de clientes virtuais representa um dos desenvolvimentos mais interessantes da “Era da 

Informação” (BALASUBRAMANIAN; MAHAJAN, 2001). A partir disso, muitas empresas 

de e-commerce mobilizam-se para possibilitar a conexão entre clientes, pois reconhecem que 

estas comunidades online possuem potencial para aumentar a satisfação e a lealdade dos e-

consumidores (CONHAIM, 1998).  
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Quadro 7 – Caracterização da dimensão rede de clientes 

Fonte: Elaborado pelo autor.  
 

Consumidores online que possuem acesso a uma rede de conexão direta com outros clientes 

de um e-commerce podem obter opiniões detalhadas de outros usuários e comprar 

determinado produto (ANDERSON; SWAMINATHAN, 2011). Além disso, após a compra 

este cliente poderá compartilhar suas próprias opiniões (DONLON, 1999). Estas opiniões, no 

entanto, podem ser positivas, a partir do objetivo do cliente em expressar a felicidade de uma 

boa compra, ou negativas, a partir do relato de experiências das quais não tenham sido 

consideradas satisfatórias (POWERS et al., 2012). De forma complementar, Sales et al. 

(2014) afirmam que as opiniões de outros internautas já representam importância considerável 

no processo de decisão de compra dos consumidores online, sendo, em muitos casos, 

inclusive, mais influente que as argumentações institucionais publicadas pelas empresas. 

 

Independente do objetivo e do teor da mensagem do cliente, é importante observar que estes 

valorizam a capacidade de trocar informações e de comparar experiências de produto por 

meio de uma rede de clientes e apresentam percepções mais positivas em relação às empresas 

de e-commerce que possibilitam isso (ARMSTRONG; HAGEL, 1997; FRANK, 1997). 

Também, a conexão entre e-consumidores afeta a satisfação, por causa de seus efeitos sobre 

as relações sociais que os clientes constroem entre si em torno de um interesse comum ou 

especial de compra (OLIVIA, 1998). Diante da possível influência da conexão entre os 

clientes e a satisfação percebida, propõe-se a H4: 

 

H4: Quanto maior a possibilidade de os clientes conectarem em rede entre si através do 

site de e-commerce, maior a satisfação do e-consumidor. 

 

 

Dimensão Rede de clientes 

Premissa 
Possibilitar a conexão entre clientes, a partir do site de e-commerce, para que possam 
compartilhar opiniões entre si. 

Objetivo Proporcionar que e-consumidores observem-se convictos da solução comprada a partir da 
opiniões de outros clientes. 

Operacionalização 
Desenvolvimento de mecanismos no site que conectem os clientes entre si e possibilitem 
o compartilhamento de opiniões, comentários, recomendações e avaliações a partir de 
mídias sociais (internas ou externas ao site), fóruns, grupos de discussões, etc. 

Consequência ao 
consumidor 

Sente-se livre para opinar e interpretar opiniões de outros clientes para tomar decisões 
convictas de compra. 
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2.5.5 Interatividade 

 

O fator interatividade refere-se ao nível de interação positiva que ocorre entre a empresa de e-

commerce e seus clientes (DEIGHTON, 1996). De forma complementar, Anderson; 

Swaminatan (2011) afirmam que essa interação positiva pode ocorrer a partir da 

disponibilidade e eficácia dos instrumentos de apoio e comunicação dialogada em via dupla 

entre a empresa e o e-consumidor. A interação estabelecida com os clientes de forma proativa, 

construtiva e mais eficaz que a dos concorrentes é fundamental para que a empresa de e-

commerce seja capaz de satisfazer plenamente seus clientes e, assim, obter participação 

significativa no mercado (SALVATI, 1999). Além disso, a interatividade aumenta 

consideravelmente a quantidade de informação compartilhada com o cliente (DEIGHTON, 

1996; WATSON; AKSELSEN; PITT, 1998) e aumenta a liberdade percebida e o nível de 

controle experimentado pelo cliente (HOFFMAN; NOVAK, 1995).  

 

Quadro 8 – Caracterização da dimensão interatividade 

Fonte: Elaborado pelo autor.  
 

Consideradas a relevância da conceito de interatividade e a possível influência na percepção 

da satisfação por parte do cliente, propõe-se a H5: 

 

H5: Quanto maior a interatividade ao utilizar a empresa de e-commerce, maior a 

satisfação do e-consumidor. 

 

2.5.6 Facilidade na transação 

 

O fator facilidade na transação (Quadro 9) refere-se ao fato de o cliente sentir que está em um 

site de navegabilidade simples, intuitiva e amigável (ANDERSON; SWAMINATHAN, 

2011). Schaffer (2000) argumenta que este fator é importante, principalmente porque há um 

número considerável de clientes que abandonam o site de e-commerce sem concluir a compra 

Dimensão Interatividade 
Premissa Proatividade em estabelecer mecanismos de interação com o e-consumidor. 
Objetivo Promover a interação positiva entre a empresa e os e–consumidores de forma satisfatória. 

Operacionalização 
Disponibilização eficaz de instrumentos de apoio a comunicação dialogada em via dupla 
entre a empresa e o e-consumidor. 

Consequência ao 
consumidor 

Percebe-se com mais acesso a informação compartilhada diretamente pela empresa, bem 
com percebe-se mais livre e com maior controle da relação com a empresa. 
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por se verem frustrados ao se sentirem incapazes de navegar sem problemas pelo site. 

Sinioukov (1999) sugere que o fator chave para a satisfação dos clientes é proporcionar-lhes a 

oportunidade de encontrar informações de forma fácil e claramente compreensível.  

 

Quadro 9 – Caracterização da dimensão facilidade na transação 

Fonte: Elaborado pelo autor.  
 

Um site bem projetado, que possua alta usabilidade e seja capaz de facilitar a navegação pode 

melhorar a experiência de compra online do consumidor e sua percepção em relação à 

empresa de e-commerce (CHAKRABORTY; LALA; WARREN, 2002; FLAVIAN; 

GUINALIU; GURREA, 2006).  
 

A partir do objetivo de proporcionar uma experiência de compra mais satisfatória, Anderson; 

Swaminathan (2011) observam que um site que se destaca por proporcionar facilidade na 

transação deve minimizar o esforço e o tempo de navegação exigida, facilitar o encontro das 

informações desejadas e efetivar a transação de compra facilmente. Diante disso, apresenta-se 

a hipótese H6 deste estudo: 

 

H6: Quanto maior a facilidade de se realizar transações com a empresa de e-commerce, 

maior a satisfação do e-consumidor. 

 

2.5.7 Fornecimento de informações 

 

O fator fornecimento de informações refere-se ao nível de informações relevantes sobre pós-

compra, treinamento e serviços para os clientes que é fornecido pela empresa para ampliar a 

abrangência e profundidade das experiências de consumo do e-consumidor ao longo do tempo 

(ANDERSON; SWAMINATHAN, 2011). A partir do objetivo de potencializar a satisfação 

dos clientes, Berger (1998) afirma que as empresas precisam proporcionar experiências 

favoráveis de uso de produtos a partir de iniciativas proativas que incentivem a consolidação 

de relacionamentos contínuos com os clientes. Quanto ao teor das informações repassadas ao 

Dimensão Facilidade na transação 
Premissa Facilitar o processo de transação a partir de um site simples, intuitivo e amigável; 
Objetivo Proporcionar uma experiência de compra mais satisfatória 
Operacionalização Site bem projetado, que possua alta usabilidade e facilite a navegação 
Consequência ao 
consumidor 

Minimiza o esforço e o tempo exigido para navegar no site, encontrar a informação 
desejada e um concluir uma transação de compra de forma satisfatória. 
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cliente, Anderson; Swaminathan (2011) afirmam que se refere ao fato de manter o cliente 

informado sobre questões relacionadas, por exemplo, a disponibilidade de produtos ou 

serviços complementares, status de novas encomendas e esforços contínuos da organização 

para minimizar interrupções no desempenho do produto ou na prestação de serviços. Em 

síntese, apresentam-se no Quadro 10 os fundamentos principais da dimensão fornecimento de 

informações. 
 

Quadro 10 – Caracterização da dimensão fornecimento de informações. 

Fonte: Elaborado pelo autor.  
 

Em consideração a possível influência do fornecimento de informações pela empresa e a 

satisfação percebida pelo cliente, propõe-se a hipótese H7: 

 

H7: Quanto maior o fornecimento de informações pela empresa de e-commerce maior 

a satisfação do e-consumidor. 

 

2.5.8 Adaptabilidade 

 

O fator adaptabilidade é definido como a capacidade de uma loja de e-commerce de 

reconhecer um cliente e, a partir disso, organizar as ofertas, adequar o serviço e proporcionar 

uma experiência de compra online de forma personalizada ao e-consumidor (ANDERSON; 

SWAMINATHAN, 2011). Observa-se na adaptabilidade a demonstração de um serviço de 

alta qualidade, que se concentra rapidamente nos produtos e serviços de interesse do cliente 

(OSTROM; IACOBUCCI, 1995). Dentre os principais benefícios ao cliente proporcionados 

pela adaptabilidade, Anderson; Swaminathan (2011) destacam: redução do tempo e esforço 

necessários para que o e-consumidor encontre exatamente o que quer e precisa. A partir dos 

conceitos apresentados, sintetizam-se no Quadro 11, os pilares principais de sustentação da 

dimensão adaptabilidade. 

Dimensão Fornecimento de informações 

Premissa Fornecimento de informações relevantes sobre ofertas, processo pré e pós-compra e 
treinamentos. 

Objetivo 
Ampliar a abrangência e profundidade das experiências de consumo do e-consumidor ao 
longo do tempo.  

Operacionalização 
Manter o cliente informado sobre questões relacionadas, por exemplo, a disponibilidade 
de ofertas, status de novas encomendas, treinamento para utilização adequada de produtos 
e serviços. 

Consequência ao 
consumidor 

Sente-se nutrido de informações relevantes que aumentem a sua satisfação em comprar no 
site de e-commerce. 
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Quadro 11 – Caracterização da dimensão adaptabilidade 

Fonte: Elaborado pelo autor.  
 

Frente ao conceito da adaptabilidade e a sua possível relação positiva com a satisfação, 

apresenta-se a H8 deste estudo: 

 

H8: Quanto maior a adaptabilidade do site de e-commerce maior a satisfação do e-

consumidor. 

 

2.6 Qualidade em serviços de e-commerce (e-qualidade) 

 

A qualidade em serviços de e-commerce (e-qualidade) refere-se à capacidade da empresa de 

ofertar, proporcionar a compra e entregar o produto de forma eficiente e eficaz (ZEITHAML 

et al., 2000). Está vinculada à avaliação e ao julgamento por parte dos consumidores da 

excelência e qualidade na prestação de serviços das empresas de comércio eletrônico 

(SANTOS, 2003). A qualidade em serviços online pode ser definida como “a avaliação e o 

julgamento geral dos consumidores sobre a excelência e a qualidade do serviço eletrônico 

oferecido no mercado virtual” (SILVA; FRIO, 2014, p. 5). Em confluência a esta linha de 

raciocínio, Lopes; Freire (2014) afirmam, de forma mais abrangente e contundente, a 

importância da qualidade em serviços e-commerce, diante da possível relação entre a 

qualidade como antecedente da satisfação do cliente, o que pode aumentar a lealdade e, por 

consequência, a fidelização. 

 

Neste contexto, observa-se que, apesar do desenvolvimento e constante refinamento de 

escalas de mensuração da qualidade em serviços como SERVQUAL e SERVPERF, 

Parasuraman, Zeithaml e Malhotra (2005) destacaram a necessidade de desenvolver uma 

escala específica para o ambiente eletrônico, por considerarem que as já existentes referem-se 

à qualidade de todas as interações e experiências dos clientes com empresas não baseados em 

internet. Além disso, Parasuraman et al. (2005) consideraram importante o fato de que, em 

Dimensão Adaptabilidade 
Premissa O site de e-commerce ser adaptável aos interesses e necessidades do e-consumidor. 

Objetivo Possibilitar que cada cliente tenha uma experiência de compra personalizada aos seus 
gostos, interesses e necessidades.  

Operacionalização Site de e-commerce capaz de reconhecer um cliente e, a partir disso, organizar as ofertas e 
adequar o serviço aos interesses e necessidades do e-consumidor. 

Consequência ao 
consumidor Envolve-se em uma experiência de compra online única, de forma personalizada. 
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estudos que abordam interações entre pessoas e tecnologias, as reflexões indicarem que a 

avaliação do cliente diante das plataformas tecnológicas caracteriza-se por ser um processo 

distinto. Em concordância com esta abordagem, Silva; Frio (2014) acreditam que as escalas 

de mensuração da qualidade de negócios estabelecidos em ambientes físicos tendem a não ser 

suficientes para avaliar a qualidade de serviços em contextos virtuais, principalmente devido 

ao fato de que os dois contextos possuem singularidades muito distintas (DING et al., 2011; 

LIONELLO et al., 2014). Diante disso, Lopes; Freire (2014, p.3) afirmam que ao se partir do 

objetivo de entregar qualidade de serviço superior em e-commerce, “os gestores de empresas 

com presença web devem, primeiramente, entender como os consumidores percebem e 

avaliam este construto”. Assim, tem-se a considerável importância da definição adequada de 

escalas capazes de mensurar a percepção de qualidade no ambiente online. 

  

Diante da observada inadequação da simples transposição das escalas existentes para 

mensurar a qualidade em serviços aplicados no ambiente físico a serviços aplicados em 

ambientes virtuais, evidencia-se, sobretudo com o avanço da prestação de serviços pela 

internet, o amplo interesse pelo desenvolvimento de escalas adequadas a este novo contexto 

(BORGES et al., 2014). 

 

Ao observar o amplo surgimento de novas escalas, sobretudo na década de 2000, Kurt; Atrek 

(2012) concentraram-se em uma ampla revisão da literatura de e-qualidade. Os autores 

indicaram a existência de diversas escalas desenvolvidas por diferentes pesquisadores, a fim 

de mensurar a qualidade de serviços no mercado eletrônico (Quadro 12).  

 

Quadro 12 – Escalas de mensuração da e-qualidade 
(continua) 

Autores Escala Dimensões 

Loiacono et al. 
(2000) WebQual 

Adequação da tarefa informada; Interação; Confiança; Tempo de 
Resposta; Design; Intuição; Apelo Visual; Capacidade de Inovação; 
Apelo Emocional; Comunicação Integrada; Processos de Negócios; e 
Substitubilidade. 

Szymanski; Hise 
(2000)  Conveniência on-line; Merchandising (oferta de produtos e 

informações sobre o produto), o design do site e segurança financeira. 
Yoo; Donthu 
(2001) SITEQUAL Facilidade de Uso (Usabilidade); Design Estético; Velocidade de 

Processamento; e Segurança. 

Cox; Dale (2001)  Acessibilidade; Comunicação; Credibilidade; a Compreensão; a 
Aparência; a Disponibilidade. 

Barnes; Vidgen 
(2002) WebQual Usabilidade; Design; Informação; Confiança; e Empatia 

Francis; White 
(2002) PIRQUAL Site; Sistema de Transação; a Entrega; Serviço ao Cliente; e 

Segurança. 
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Quadro 12 – Escalas de mensuração da e-qualidade 
(conclusão) 

Autores Escala Dimensões 
Wolfinbarger; 
Gilly (2003) eTailQ Web design do site; a Confiabilidade / Desempenho; Privacidade / 

Segurança; e Atendimento ao cliente 
Parasuraman et 
al. (2005) 

E-S-QUAL/ E-
Rec-S-QUAL 

Eficiência; Disponibilidade do sistema; Realização; 
e Privacidade 

Kim et al. (2006) E-A-S-QUAL Três dimensões adicionais para E-S-QUAL: Personalização; 
Informação; e Estilos Gráfico (webdesign) 

Fassnacht; Koese 
(2006)  Qualidade do ambiente digital; a Qualidade de Entrega; Qualidade do 

resultado e Qualidade Gráfica 
Bauer et al. 
(2006) eTransQual Funcionalidade / design; Confiabilidade; Processos; Capacidade de 

resposta; e Satisfação. 
Cristobal et al. 
(2007) PeSQ Atendimento ao cliente; Webdesign; Segurança, 

e Gerenciamento de Pedidos. 

Ding et al. (2011) e-SELFQUAL Controle Percebido; Conveniência de Serviço; Atendimento ao cliente; 
e Serviço de Atendimento. 

Fonte: Adaptado de Kurt; Atrek (2012).  
 

Dentre as escalas listadas por Kurt e Atrek (2012), Bashoff (2007) destaca três que 

especificamente receberam consideráveis críticas frente as suas limitações (Quadro 13): 

 

Quadro 13 – Limitações de métodos propostos para a mensuração da qualidade em 

serviços eletrônicos: WebQual, e-TailQ e SITEQUAL 
Escala / Autores Críticas Fonte 

WebQual 
Loiacono et al. 
(2002) 

- Voltado a ajudar desenvolvedores de site a desenvolverem sites 
com melhores designs. 
- Pesquisa realizada com estudantes e não com compradores reais. 
- A dimensão comprometimento / realização não foi incluída. 

Zeithaml et al. 
(2002) 
Parasuraman et al 
(2005) 

e-TailQ  
Wolfinbarger; 
Gilly (2003) 
 
Szymanski; Hise 
(2000) 

- Não captura todo o processo de compra; 
- Dimensionalidade questionada; 
 
 
- ...não incluem os aspectos de realização do atendimento ao cliente 
e tratam da satisfação ao invés da qualidade do serviço. 

Zeithaml et al. 
(2002) 
Parasuraman et al 
(2005) 
Zeithaml et al. 
(2002) 

SITEQUAL 
Yoo; Donthu 
(2001) 

- Não captura todos os aspectos do processo de compra Parasuraman et al 
(2005) 
 

Fonte: Adaptado de Bashoff (2007).  
 

Diante das limitações destas escalas apresentadas, Boshoff (2007) ressalta a relevância das 

escalas E-S-QUAL e E-RecS-QUAL, afirmando que elas se apresentam como sendo as mais 

efetivas. Kurt; Atrek (2012) corroboram com esta afirmação e argumentam que se trata das 

escalas de medição da qualidade em serviços online mais utilizadas por autores recentes. 
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2.6.1 A escala E-S-QUAL e E-RecS-QUAL 

 

Dentre todas as escalas de mensuração da qualidade em serviços eletrônicos, a E-S-QUAL - 

escala desenvolvida por Parasuraman et al. (2005), após uma pesquisa conceitual completa 

feita por Zeithaml et al. (2000), é uma das mais utilizadas (KURT; ATREK, 2012), sendo 

aplicada em estudos de diversos autores em todo o mundo (VIEIRA; TORRES, 2008; 

LADHARI, 2010; MARIMON; CRISTÓBAL, 2012; SANTOURIDIS; TRIVELLAS; 

TSIMONIS, 2012). 

 

A elaboração da escala E-S-QUAL iniciou-se a partir da identificação conceitual de onze 

dimensões – confiabilidade, capacidade de resposta, acesso, flexibilidade, facilidade de 

navegação, eficiência, confiança, segurança/privacidade, conhecimento do preço, estética e 

customização/personalização – e 121 itens descritos para delinear a e-qualidade (VIEIRA; 

TORRES, 2008). Em seguida, a partir de um estudo empírico, Parasuraman, Zeithaml e 

Malhotra (2005) refinaram a escala E-S-QUAL, reduzindo-a para 22 variáveis distribuídas 

entre quatro dimensões (Quadro 5): a) qualidade de eficiência;  b) qualidade de 

disponibilidade c) qualidade de cumprimento / realização; d) qualidade de privacidade. 

 

Quadro 14 – Dimensões da escala E-S-QUAL 

Dimensões Definições 
(1) Qualidade de eficiência Possibilita ao consumidor acessar o website, encontrar os 

produtos e/ou informações que deseja e realizar o 
pagamento com esforço mínimo. 

(2) Qualidade de disponibilidade Possibilita o funcionamento correto e técnico do site 
(3) Qualidade de cumprimento 
(realização) 

Possibilita o cumprimento das promessas, como ter o 
produto em estoque e entregar no tempo informado. 

(4) Qualidade de privacidade Inclui a garantia de que as informações pessoais e de 
pagamento, como de cartão de crédito, serão protegidas. 

Fonte: Adaptado dos conceitos de Parasuraman, Zeithaml e Malhotra (2005).  
 

Em complementariedade à escala E-S-QUAL, Parasuraman, Zeithaml e Malhotra (2005) 

propõem, também, a escala E-RecS-QUAL, a ser aplicada quando se pretende avaliar a 

satisfação do cliente em relação às atividades de recuperação e solução de problemas por 

parte da empresa de e-commerce. Porém, esta escala não se aplica a todos os cliente e a todas 

as situações, mas somente àqueles que tiveram problemas e foram submetidos a ações de 

correção e recuperação por parte da empresa (PARASURAMAN et al., 2005) 
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A escala E-RecS-QUAL foi desenvolvida a partir do mesmo método da escala E-S-QUAL e 

apresenta três dimensões (Quadro 15): 

 

Quadro 15 – Dimensões da escala E-RecS-QUAL 

Dimensões Definições 
(1) Responsabilidade Refere-se à capacidade da empresa de prover 

informações corretas aos consumidores quando eles têm 
algum problema, como procedimentos, trocas e garantias.  

(2) Compensação Refere-se ao estorno de compras, entregas e custos de 
operações negativas desfeitas. 

(3) Contato Refere-se à capacidade dos consumidores de 
conseguirem entrar em contato com alguém da empresa 
sem demora, seja online, chat ou telefone. 

Fonte: Adaptado dos conceitos de Parasuraman, Zeithaml e Malhotra (2005). 
 

Em relação à relevância da escala E-S-QUAL, Lopes; Freire (2014, p.3) afirmam que esta foi 

testada em 11 países além do Brasil (Quadro 16). 

 

Quadro 16 – Estudos empíricos com a escala E-S-QUAL 

Autores País do desenvolvimento do estudo Domínio substantivo 
Kim, Kim e Lennon (2005)  Estados Unidos  Comércio eletr.nico de roupas 
Parasuraman et al. (2005) Estados Unidos  Varejo eletrônico 
Boshoff (2007) Africa do Sul  Varejo eletrônico 
Mekovec et al. (2007) Croácia  Varejo eletrônico 
We e Ding (2007)  Estados Unidos  Varejo eletrônico 
Yang e Tsai (2007)  Taiwan Varejo eletrônico 
Sahadev e Purani (2008) Índia  Portal de empregos 
Yen e Lu (2008)  Taiwan Intermediação de vendas 
Chiou et al. (2009) Taiwan Intermediação de vendas 
Herington e Weaven (2009)  Austrália Internet Banking 
Lin et al. (2009)  Taiwan Serviços de recolocação profissional 
Sun, Wang e Cao (2009) China Internet Banking 
Akinci et al. (2010) Turquia Internet Banking 
Connoly et al. (2010) Irlanda  Serviçoos de coleta 
Fuentes-Blasco et al. (2010)  Espanha Varejo eletrônico 
Marimon et al. (2010)  Espanha Varejo eletrônico 
Meng e Mummalaneni (2010) Estados Unidos e China  Varejo eletrônico 
Yang et al. (2010) Taiwan Varejo eletrônico 
Chang (2011)  Taiwan Serviços do Yahoo 
Petnji et al. (2011) Espanha Internet Banking 
Rafiq, Lu e Fulfort (2012) Reino Unido  Varejo eletrônico 
Fonte: Lopes; Freire (2014, p.5) 
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No Brasil, após a realização de estudo empírico de aplicação da escala E-S-QUAL em âmbito 

nacional, Vieira; Torres (2008) afirmam que esta se apresentava de forma adequada ao 

contexto brasileiro. Em estudo comparativo, também no Brasil, das propriedades 

psicométricas das escalas E-S-QUAL e eTailQ, Lopes; Freire (2014, p.3) concluíram que, 

apesar da confirmação fatorial de ambas, a escala eTailQ apresentou relativa superioridade em 

comparação à escala E-S-QUAL. 

 

Diante da diversidade de testes e abordagens referente à efetividade da escala E-S-QUAL, 

destaca-se o estudo realizado por Kurt; Atrek (2012), com base no modelo KANO, a ser 

detalhado a seguir. 

 

2.6.2 Avaliação da escala E-S-QUAL, a partir do modelo KANO 

 

Diante da considerável relevância da escala E-S-QUAL para os estudos de e-qualidade, Kurt e 

Atrek (2012) pesquisaram a efetividade e importância de cada uma das dimensões desta 

escala, a partir da teoria da qualidade atrativa (KANO et al., 1984). 

 

Segundo Kano et al. (1984), a teoria da qualidade atrativa aborda a relação entre o 

desempenho objetivo de determinado atributo de qualidade e a satisfação do cliente. Este 

modelo origina-se da ausência de poder explicativo de determinada dimensão da qualidade 

(KURT; ATREK, 2012) e propõe que quanto maior a quantidade dos atributos – desejados 

pelo cliente – cumpridos pela organização, maior a satisfação do consumidor (KANO, 2001). 

 

Matzler; Hinterhuber (1998) abordam que determinados atributos de qualidade satisfazem as 

expectativas dos clientes, porém o cumprimento destes pela empresa não indica 

necessariamente maior nível de satisfação do cliente. A partir disso, observa-se como 

relevante a introdução, realizada por Kano et al. (1984), de um modelo que avalia padrões de 

qualidade com base na satisfação de clientes em relação a atributos específicos de qualidade e 

seu grau de suficiência (KURT; ATREK, 2012). 

 

O modelo proposto por Kano et al. (1984) sugere que a relação entre o grau de suficiência e a 

satisfação do cliente com um atributo de qualidade pode ser classificada em cinco categorias 
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(Quadro 17): a) atributos imprescindíveis; b) atributos unidimensionais; c) atributos atraentes; 

d) atributos indiferentes; e e) atributos reversos. 

 

Quadro 17 – Atributos do modelo KANO 

Atributos Definições 
(1) Atributos imprescindíveis Referem-se aos atributos essenciais, pois quando não 

cumpridos geram alto índice de insatisfação, enquanto 
cumpridos não promovem o aumento da satisfação. 

(2) Atributos unidimensionais Atributos que quando cumpridos resultam em satisfação e 
quando não cumpridos, resultam em insatisfação. 

(3) Atributos atraentes Atributos que proporcionam satisfação quando presentes e 
não causam insatisfação se ausentes. 

(4) Atributos indiferentes São os atributos cujo cumprimento ou a falta de 
cumprimento não causa qualquer aumento ou diminuição na 
satisfação do cliente. 

(5) Atributos reversos Referem-se aos atributos que quando realizados em excesso 
provocam insatisfação e quando realizados em baixo grau 
resultam em satisfação. 

Fonte: Adaptado dos conceitos de Kano et al. (1994).  
 

O modelo proposto por Kano et al. (1994), apresentado a partir do diagrama (Figura 2), 

evidencia a importância dos atributos atrativos para elevar a satisfação do cliente a partir de 

algo que ele não espera Cohen (1995). Principalmente no mercado eletrônico, é altamente 

recomendável que as empresas prestadoras de serviços online concentrem-se mais nos 

atributos de qualidade “atraente”, a fim de proporcionar maior valor aos seus clientes e 

adquirir vantagem competitiva frente aos concorrentes (KURT; ATREK, 2012). 

 

Segundo Kurt; Atrek (2012), o modelo de Kano oferece muitos benefícios, tais como melhor 

percepção das características dos requisitos do cliente e análise de lacunas que possibilitem 

tornar a escala mais precisa. Além disso, deve-se considerar que as características do 

segmento de mercado podem ser distinguidas (Berger et al., 1993) e que as oportunidades de 

diferenciação de serviço podem ser descobertas (Matzler e Hinterhuber, 1998). Deve-se 

observar, também, que o modelo pressupõe que os atributos de produtos e serviços evoluem 

ao longo do tempo. Dessa forma, um atributo “atrativo” de qualidade pode vir a se tornar um 

atributo “imprescindível”, tal como no caso do controle remoto para TV (Kano, 2001).  
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Figura 2 – Diagrama do Modelo KANO 

 
Fonte: Adaptada de Cohen (1995, p. 37) 

 

Para melhor utilização do modelo de Kano, Yang (2005) o refinou propondo graus de 

importância para organização dos tipos de atributos (Quadro 18):  

 

Quadro 18 – Graus de importância da categoria de atributos do modelo KANO 

Atributos de qualidade 
no modelo de Kano 

Atributos com elevada 
importância 

Atributos com baixa importância 

Atributos Atraentes Muito atraente Pouco atraente 
Atributos 
Unidimensionais 

Alto valor agregado Baixo valor agregado 

Atributos 
Imprescindíveis 

Crítico Necessário 

Atributos Indiferentes Potencial Dispensável 
Fonte: Adaptado de Yang (2005)  
 

Em pesquisa sobre a efetividade e importância de cada uma das dimensões da escala E-S-

QUAL, a partir da teoria da qualidade atrativa (KANO et al., 1984) e utilizando-se do modelo 

KANO, Kurt; Atrek (2012) descobriram que a maior parte dos atributos foi classificada como 

“unidimensional” e nenhum deles configurou-se como “atraente”. Esta descoberta revela que 

nenhum dos atributos de qualidade da E-S-QUAL refere-se ao potencial da empresa de e-

commerce em surpreender e encantar os clientes (KURT; ATREK, 2012). 
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Kurt e Atrek (2012) também descobriram, sobre a importância relativa de todas as dimensões 

e sobre os itens de E-S-QUAL, que a dimensão mais importante é a privacidade. Diante 

dessas descobertas, os autores afirmam que a escala E-S-QUAL carece de alguns atributos 

extremamente importantes, tais como os aspectos hedônicos (por exemplo, a estética de um 

web site) e os atributos de qualidade relacionados com os conteúdos que são observáveis nos 

meios de comunicação social. 

 

2.6.3 A importância da dimensão privacidade 

 

Parasuraman, Zeithaml e Malhotra (2005) afirmam que a dimensão privacidade (Quadro 19) 

inclui a garantia de que as informações pessoais e de pagamento, como de cartão de crédito, 

serão protegidas. Esta privacidade apresenta-se com grande relevância para os consumidores 

no contexto de e-commerce. Além da referida descoberta realizada por Kurt e Atrek (2012) – 

em estudos utilizando o modelo KANO – sobre a importância da dimensão privacidade para a 

escala E-S-QUAL, destacam-se os estudos realizados por Limeira (2003), bem como as 

contribuições indicadas por Turban et al (2007) e Korgaonkar e Wolin (1999).  
 

Quadro 19 – Caracterização da dimensão privacidade 

Fonte: Elaborado pelo autor.  
 

Em estudo realizado para esclarecer os riscos percebidos para a compra pela internet, Limeira 

(2003) afirmou que existem riscos de cinco naturezas diferentes: a) de tempo, em que o 

consumidor percebe que irá perder mais tempo do que está disposto por dificuldades de 

navegação ou para encontrar o que precisa, bem como não acredita que o tempo prometido 

para a entrega será cumprido; b) associado ao vendedor, em que o consumidor teme que o site 

seja falso ou que a empresa vendedora não seja idônea; c) de insegurança, em que o 

consumidor teme ser vítima de crimes pelo acesso às suas informações pessoais por parte de 

estranhos; d) associado à marca, relacionado a possível má qualidade ou mau funcionamento 

Dimensão Privacidade 

Premissa 
Garantia do site de e-commerce de ser capaz de proteger as informações pertinentes ao 
cliente 

Objetivo Aumentar a satisfação do cliente a partir da sua percepção de segurança do site quanto a 
proteção dos hábitos de compra e dados bancários. 

Operacionalização 
Site de e-commerce seguro, sem fraudes de cartão e cadastro e que não compartilha 
informações dos clientes com terceiros. 

Consequência ao 
consumidor Sente-se seguro para realizar as suas compras a partir da proteção dos dados bancários. 
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do produto adquirido; e e) risco de perda de privacidade, relacionado ao mau uso das 

informações e dados do consumidor, inclusive disponibilizando-as, sem autorização, a 

terceiros. É possível observar que dentre os cinco riscos apontados por Limeira (2003) dois 

relacionam-se diretamente à definição de privacidade apresentada por Parasuraman, Zeithaml 

e Malhotra (2005): de insegurança e de perda de privacidade. 

 

Para Cho; Lee (2006) o risco percebido pelo consumidor em compras pela internet pode ser 

considerado a partir da percepção do e-consumidor de que determinada compra online poderá 

não se concretizar conforme esperado. Ceribeli et al. (2015) complementa que o risco 

percebido pelo consumidor pode estar relacionado a diferentes aspectos, por exemplo: 

financeiro, a partir da não entrega do produto; associado ao desempenho do produto ou 

serviço, na medida em que os atributos podem não corresponder aos ofertados pelo site. 

Outros autores citam, ainda, os riscos sociais, psicológicos, temporais e de violação da 

privacidade e segurança do usuário (Winch; Joyce, 2006, Bart et al., 2005, Smith; Sivakumar, 

2004). Dentre estes riscos citados, é possível observar que, se destacam os riscos de violação 

da privacidade e segurança do usuário, também diretamente relacionados à definição de 

privacidade apresentada por Parasuraman, Zeithaml e Malhotra (2005). 

 

Em conformidade com a importância da privacidade em e-commerce Turban et al (2007) 

afirmam que há um crescente comportamento de fraude e falta de ética na internet, que 

incluem aspectos de invasão de privacidade:  
 
Por facilitar o armazenamento e a transferência de informações pessoais, o e-business 
apresenta algumas ameaças à privacidade. Para começar, a maioria dos sistemas de 
pagamento eletrônico sabe quem são os compradores. Então, pode ser necessário proteger a 
identidade dos compradores. (...) Outro grande problema de privacidade é o 
monitoramento. Por exemplo, as atividades dos indivíduos na Internet podem ser 
monitoradas por cookies. Programas como cookies trazem à tona preocupações com a 
privacidade. O histórico do monitoramento é armazenado no disco rígido do computador e, 
sempre que o usuário volta a determinado website, o computador sabe disso (TURBAN, 
RAINER JR., POTTER, 2007, p. 173).  

 

Em estudos sobre o comportamento do consumidor em comércio eletrônico, Korgaonkar e 

Wolin (1999) também identificaram a importância da privacidade para o e-consumidor. Eles 

afirmaram que esta apresenta-se como a principal preocupação do consumidor, o qual pode 

ser classificada em dois tipos: preocupação com a privacidade não transacional; e 

preocupação com a segurança e a privacidade transacional. A primeira refere-se a: mau uso 

por terceiros de informações pessoais; exposição a vírus e a outras intromissões indesejáveis; 
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recebimentos de e-mails não solicitados e não desejados; e excesso de propaganda. A segunda 

preocupação refere-se, segundo os autores, ao mau uso de informações pessoais e 

confidenciais; e fraudes com o cartão de crédito. De forma complementar, Zhang; Wang 

(2015) afirmam que a segurança deve ser considerada como uma questão central, pois este 

fator determina o desenvolvimento do e-commerce. Os autores consideram que a ocorrência 

de fraudes em empresas de e-commerce enfraquece drasticamente o entusiasmo e a atuação 

efetiva dos clientes para compras online. 

 

Diante dos aspectos apontados, é possível constatar a importância da dimensão privacidade 

para os estudos referentes ao e-commerce e ao e-consumidor. A partir disso, pretende-se que 

este estudo seja capaz de contribuir para oferecer melhor compreensão e análise da dimensão 

privacidade no contexto do comércio eletrônico, apresentando-a como antecedente da 

satisfação em sites de e-commerce, a partir da H9 deste estudo: 

 

H9: Quanto maior a privacidade ao utilizar a empresa de e-commerce maior a 

satisfação do e-consumidor. 

 

2.7 Satisfação e lealdade do consumidor em e-commerce 

 

A relação entre satisfação e lealdade parece quase que intuitiva (ANDERSON; 

SRINIVASAN, 2003). Por isso, vários pesquisadores esforçaram-se para confirmar essa 

relação em suas pesquisas (CRONIN; TAYLOR, 1992; NEWMAN; WERBEL, 1973; 

WOODSIDE; FREY; DALEY, 1989; SZYMANSKI; HISE, 2000). 

 

Oliver (1999) afirma que para se obter consumidores leais satisfazê-los é uma condição 

indispensável. Porém, o autor complementa que somente isso não  é capaz de assegurar que os 

consumidores se tornarão leais. Reichheld (1996) apresenta perspectiva similar à de Oliver 

(1999) e afirma que a satisfação por si só não se mostra suficientemente capaz de promover a 

obtenção de resultados de longo prazo. 

 

Em confluência a essa abordagem, a relação positiva entre satisfação e lealdade é apresentada 

por diversos autores (FORNELL, 1992; CLARKE, 2001). Oliver (1999) afirma que se uma 

empresa é capaz de satisfazer as necessidades do cliente melhor do que os concorrentes será 

mais fácil que estes desenvolvam a lealdade. Fornell (1992) afirma que a alta lealdade dos 
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clientes é obtida quando estes sentem alta satisfação. Clarke (2001) propõe que a satisfação 

eficaz deve ser capaz de gerar lealdade entre os clientes. Outros estudos demonstraram que a 

satisfação do cliente afeta positivamente a lealdade (CHOI et al., 2008) ou negativamente a 

intenção de mudança de fornecedor (WALSH et al., 2006)  

 

Apesar de intuitiva, a força da relação entre satisfação e lealdade pode variar 

significativamente a partir do contexto em que esta ocorre e não se apresenta de forma 

absoluta em todas as situações (ANDERSON; SRINIVASAN, 2003). Jones e Sasser (1995) 

afirmam que a força da relação entre satisfação e lealdade pode variar dependendo da 

estrutura competitiva do mercado e Oliver (1999) defende que a satisfação conduz à lealdade, 

porém a verdadeira lealdade só poderá ser alcançada quando outros fatores forem 

incorporados à satisfação. 

 

Independente das potenciais influências da estrutura de mercado na força da relação entre a 

satisfação e a lealdade, Aderson; Swaminathan (2011) destacam dois aspectos principais em 

relação ao tema: sem clientes satisfeitos e leais, praticamente nenhuma empresa pode 

sobreviver por muito tempo; um cliente satisfeito é mais provável que seja leal e menos 

propenso a procurar alternativas de produtos e serviços oferecidos por concorrentes. 

 

Segundo Gefen (2002), o custo de atração de novos clientes pode ser mais elevado para 

empresas de e-commerce do que para lojas físicas. Assim, ao se considerar o elevado custo de 

atração de novos clientes na internet, aliado à dificuldade em mantê-los satisfeitos e leais, a 

satisfação e a lealdade em e-commerce são ainda mais cruciais para o sucesso da organização 

(ZHAN; DIXIT; FRIEDMAN, 2010). Essa relevância torna-se ainda mais evidente ao se 

analisar a transparência de preços e a presença considerável de concorrentes localizados a 

poucos cliques de distância (ANDERSON; SWAMINATHAN, 2011).  

 

Neste contexto, Anderson e Swaminathan (2011) observam que a gestão de qualquer e-

commerce viável precisa se valer da utilização de todas as ferramentas disponíveis e 

comprovadamente capazes de potencializar a e-satisfação e a e-lealdade dos clientes, em que 

se supõe a relação direta entre estes conceitos. A partir disso, propõe-se neste estudo a H10: 

 

H10: Quanto maior a satisfação do e-consumidor, maior a lealdade do e-consumidor. 
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2.8. A função moderadora da confiança e da inércia na relação entre lealdade e 

satisfação: 

 

2.8.1. Confiança 

 

A confiança apresenta-se como um estado psicológico, em que a pessoa possui uma 

expectativa positiva quanto às intenções e ao comportamento do outro (ROUSSEAU; 

SITKIN; BURT, 1998), com base na crença que se tem sobre a integridade, a fiabilidade e a 

responsabilidade da atitude do parceiro de troca (MORGAN; HUNT, 1994; MOORMAN; 

DESHANDÉ; ZALTMAN, 1993).  

 

Gronröos (2000, p. 37) define a confiança como “a expectativa de uma parte de que a outra 

parte irá se comportar de uma maneira previsível em uma dada situação”. A previsibilidade 

advém de experiências anteriores de relacionamento desenvolvidas ao longo do tempo 

(GROSSMAN, 1998; MOORMAN; DESHANDÉ; ZALTMAN, 1993; GRÖNROOS, 2000).  

 

A confiança refere-se também à credibilidade percebida em relação ao modelo de negócio e-

commerce (DONEY; CANNON, 1997) e desempenha papel ainda mais importante neste tipo 

de mercado, sobretudo para os clientes que estão preocupados com a segurança e a 

privacidade (MEDINTZ, 1998). 

 

Na relação que se estabelece entre consumidores e empresas, a confiança apresenta-se como 

uma variável fundamental, que determina resultados em diferentes pontos da relação (SINGH; 

SIRDESHMUKH, 2000). A confiança refere-se a atributos como consistência, competência, 

honestidade, integridade, responsabilidade e benevolência, além de possuir elevada 

importância quanto à ocorrência da cumplicidade e cooperação entre os envolvidos 

(MORGAN; HUNT, 1994). 

 

Segundo Anderson; Swaminathan (2011), deve-se considerar que, além de apresentar um 

efeito principal na lealdade, a confiança atenua o impacto da satisfação na lealdade, atuando 

como elemento moderador. Os autores complementam que assim tem-se que em níveis mais 

elevados de confiança a satisfação apresente menor influência sobre a lealdade, bem como em 

níveis mais baixos de confiança a satisfação é susceptível de exercer maior impacto na 
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lealdade. Para se avaliar a relação entre estes dois construtos em e-commerce, apresenta-se a 

H11: 

 

H11: A relação causal entre a satisfação e a lealdade do e-consumidor é influenciada 

pela confiança. 

 

2.8.2 Inércia 

 

A inércia se refere a condição de que há por parte do cliente um comportamento repetitivo de 

compra sem envolver um processo de tomada de decisão complexo (GONÇALVES; 

MELLO; MONTEIRO; MADUREIRA, 2010) ou forte compromisso com a empresa 

(CAMPBELL, 1997). Os clientes com maiores níveis de inércia (ou seja, indiferença ou 

apatia) são suscetíveis a adotar um mesmo comportamento de compra ao longo do tempo 

(FUJIKAWA et al., 2003). Assim, torna-se menos provável que busquem novas alternativas 

(BEATTY; SMITH, 1987).  

 

Em níveis mais elevados de inércia, o consumidor tende a repetir a compra em um e-

commerce mais por hábito, do que efetivamente por compreensão consciente dos benefícios e 

dos custos percebidos (ANDERSON; SWAMINATHAN, 2011). A partir disso, deve-se 

considerar o processo de compra habitual, com base em duas frentes de análise: lealdade à 

marca (ou empresa); e inércia (ENGEL; BLACKWELL; MINIARD, 2000). 

 

Anderson e Swaminathan (2011) argumentam que, devido ao potencial da inércia para 

moderar a relação entre a satisfação e a lealdade, deve-se considerar duas possibilidades: 

quando um cliente tem maior nível de inércia, é provável que o impacto da satisfação na 

lealdade seja mais baixo; quando se tem um nível mais baixo de inércia, o pacto da satisfação 

na lealdade tende a ser mais elevado. Assim, propõe-se neste estudo a H12: 

 

H12: A relação causal entre a satisfação e a lealdade do e-consumidor é influenciada 

pela inércia. 
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2.9 Determinantes da decisão do consumidor em realizar compras online 

 

A fim de satisfazer o e-consumidor, é possível observar que tão importante quanto 

compreender os antecedentes da satisfação em e-commerce do comprador online e os fatores 

que o conduzem a obter uma percepção de qualidade da loja virtual é considerável 

compreender o que determina a decisão deste comprador online em optar por realizar compras 

pela internet. É possível considerar que a partir dos fatores determinantes de decisão da 

compra do e-consumidor a empresa de e-commerce pode atuar em confluência a estes fatores 

determinantes e, assim, contribuir para maior percepção de qualidade e satisfação do 

consumidor. 

 

Diante deste aspecto, Ceribeli et al. (2015) afirmam que, de acordo com a teoria, existem 

cinco fatores determinantes para a decisão do consumidor em realizar compras online: 

utilitarista, hedonista, social, situacional e confiabilidade (Quadro 20). 

 

Quadro 20 – Determinantes de decisão do consumidor em realizar compras online 

Determinante Descrição Autores 

Utilitarista 
Percepção acerca dos benefícios associados ao 
uso do comércio eletrônico (facilidade de uso 
e utilidade percebida). 

Mathwick et al.  (2001); Eastin (2002); 
Gefen (2003); Pavlou (2003); Perea et al. 
(2004); Flávian et al. (2006); Punj (2011); 
Abdeldayem (2010);  

Hedonista 
Prazer experimentado pelo indivíduo durante 
as 
compras realizadas online. 

Venkatesh (2000); Mathwick et al. (2001); 
Menon e Kahn (2002); Parsons (2002); 
Perea et al.  (2004); Hannah e Lybecker 
(2010). 

Social 
Influência de grupos sociais sobre as atitudes 
dos indivíduos acerca do comércio eletrônico. 

Parsons (2002); Rohm e Swaminathan 
(2004); Senecal e Nantel (2004); Dennis et 
al.  (2009); Lee et al.  (2011). 

Situacional 
Grau de dificuldade de encontrar produtos no 
varejo tradicional; pressões de tempo; 
distância geográfica dos pontos de venda; 

Elliot e Fowell (2000); Wolfinbarger e 
Gilly (2001); Cho et al.  (2003); Perea et 
al.  (2004); Levin et al. (2005); Hu et al.  
(2008). 

Confiabilidade 
Confiança do indivíduo no comércio 
eletrônico; risco percebido nas compras 
realizadas pela Internet. 

Citrin et al.  (2000); Papacharissi e Rubin 
(2000); Venkatesh (2000); Bhattacherjee 
(2001); Ruyter et al.  (2001); Lee e 
Turban (2001); Hsu e Chiu (2004); Perea 
et al.  (2004); Bart et al. (2005); Winch e 
Joyce (2006); Casaló et al.  (2007); Hahn 
e Kim (2009); Roca et al.  (2009); 
Zorotheos e Kafeza (2009); Hannah e 
Lybecker (2010); Akhter (2012); Belanche 
et al.  (2012). 

Fonte: Ceribeli et al. (2015)  
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É possível observar que estas cinco determinantes da decisão do consumidor em realizar 

compras online se fazem presentes também nas escalas de E-S-QUAL – proposta por 

Parasuraman, Zeithaml e Malhotra (2005) – e dos antecedentes da e-satisfação – proposta por 

Anderson; Swaminathan (2011). 

 

Quadro 21 – Relação entre os determinantes de decisão do consumidor em realizar 

compras online e os antecedentes da e-qualidade e e-satisfação 

Determinantes 
da decisão de 

comprar online 

Dimensão de conceito similar ou 
relacionado em E-S-QUAL 

Dimensão de conceito similar ou 
relacionado em antecedentes da e-

satisfação 

Utilitarista 
Disponibilidade 

Eficiência 

Variedade 
Facilidade na Transação 

Fornecimento de Informações 
Interatividade 

Adaptabilidade 
Hedonista - Ambiente visual 

Social - Conexão com outros clientes 

Situacional 
Disponibilidade 

Eficiência 

Variedade 
Facilidade na Transação 

Adaptabilidade 

Confiabilidade 
Cumprimento 
Privacidade 

Compromisso com o cliente 

Fonte: Elaborado pelo autor  
 

Nota-se a complementariedade das escalas E-S-QUAL e dos antecedentes da e-satisfação, 

bem como a relevância e abrangência teórica destas escalas ao se apresentarem robustas e 

adequadas à avaliação dos principais fatores indicados pelos teóricos de e-commerce como 

determinantes para os consumidores. 

 

2.10. Desempenho de sites de e-commerce 

2.10.1. O desempenho nas organizações e no marketing 

 

A partir da observação de que a concorrência no mundo dos negócios tem se tornado cada vez 

mais intensa, uma abordagem competitiva próativa, que se beneficia da análise do 

desempenho baseada em evidências de dados e fatos tem sido cada vez mais utilizada pelas 

empresas (Davenport et al., 2005). Nakatani; Chuang (2011) afirmam que este tipo de 

abordagem baseada em evidências do desempenho contribuem para que as organizações 
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desenvolvam estratégias competitivas a partir da coleta de dados, gerando a análise e a 

otimização de processos de negócios. 

 

Diante do efetivo desempenho organizacional, para Sink; Tutle (1993) o que possibilita a sua 

ocorrência é a interrelação conjunta de diversas dimensões, como eficácia, eficiência, 

qualidade, produtividade, qualidade de vida, inovação e lucratividade. Lebas (1995) concorda 

e contribui para a compreensão do conceito de desempenho organizacional ao afirmar que 

este se apresenta como uma relação causal entre uma série de dimensões que contribuem para 

o que a organização obtenha determinado resultado. 

 

Nas últimas décadas, a mensuração do desempenho passou a ser compreendido como algo de 

fundamental importância para as organizações (SOUZA, 2011), principalmente por contribuir 

para a melhoria da organização (KLUBECK, 2012). Sobre a importância de se mensurar o 

desempenho, Rummler; Brache (1992, p. 197) apontam uma série de fatores para que o 

desempenho seja continuamente mensurado, dentre os quais, destacam-se cinco: sem 

mensurar, não é possível gerenciar o desempenho; sem mensurar, não é possível “identificar 

adequadamente os problemas, nem estabelecer o conjunto de prioridades”; sem mensurar, não 

é possível compreender se o desempenho está realmente adequado; sem mensurar, torna-se 

mais difícil desenvolver ações assertivas de aperfeiçoamento do desempenho; e sem 

mensurar, o gerenciamento apresenta-se como um “conjunto de adivinhações desordenadas”.  

 

A mensuração do desempenho contribui para a explicação de fenômenos, a realização do 

diagnóstico de causas, o compartilhamento de descobertas e a projeção de resultados de 

eventos futuros (FARRIS et al, 2010). É definida por Souza (2011, p. 51) como o “processo 

que quantifica a eficiência e a eficácia das atividades de um negócio por meio de métricas ou 

indicadores de desempenho financeiros e não financeiros”. As métricas financeiras são as 

mais tradicionais e mais utilizadas no meio empresarial, por serem de fácil mensuração e 

controle e por possuírem uma relação mais objetiva e direta com a finalidade, em última 

instância, das empresas, que é gerar lucros (SOBRAL; PECI, 2008). Apesar de serem as mais 

utilizadas, as métricas financeiras apresentam algumas limitações (NEELY, 2002; 

MANOOCHEHRI, 1999; SOUZA, 2011), o que contribuiu para o desenvolvimento de 

métricas não financeiras, relacionadas, por exemplo, a: qualidade e ao capital intelectual 

(SOUZA, 2011), satisfação dos stakeholders, estratégias, processos, competências e 

contribuições dos stakeholders (NEELY et al., 2001). Além disso, considera-se a elevada 



	   73	  

importância da mensuração de indicadores com foco nos clientes (GALVÃO, 2002), que são 

medidas que se referem aos resultados das estratégias de retenção e rentabilidade de clientes e 

à obtenção de novos clientes (DIXON et al., 1993; KAPLAN e NORTON, 2001). 

 

No âmbito dos indicadores com o foco nos clientes, citam-se os indicadores de marketing. 

Kotler; Keller (2012, p. 119) os definem como “um conjunto de medidas que ajudam as 

empresas a quantificar, comparar e interpretar o desempenho de seu marketing”. Farris et al. 

(2010) apresentam uma abordagem mais completa e abrangente e afirmam que o desempenho 

das atividades de marketing deve ser avaliado a partir de grupos de indicadores capazes de 

apresentar informações referentes a nove itens principais: participação em coração, mentes e 

mercados, a partir, por exemplo, de indicadores referentes à participação relativa de mercado, 

o índice de desenvolvimento de marca e a satisfação do cliente; margens e Lucros, a partir, 

por exemplo, de indicadores referentes a margens de contribuição, ponto de equilíbrio e 

volume desejado; gerenciamento de produto e de portifólio, a partir, por exemplo, de 

indicadores referentes a experimentação, projeções de volume e taxa de perda por share; 

rentabilidade do cliente, a partir, por exemplo, de indicadores referentes a recência, taxa de 

retenção, rentabilidade e valor de duração do cliente; gerenciamento da equipe e do canal de 

vendas, a partir, por exemplo, de indicadores referentes a previsão do potencial de vendas, 

remuneração e eficácia de equipe de vendas; estratégia de preços, a partir, por exemplo, de 

indicadores referentes a preço de reserva e elasticidade de preço da demanda; promoção, a 

partir, por exemplo, de indicadores referentes a taxa de resgate e vendas incrementais ao 

impulso promocional; (8) mídia e web, a partir, por exemplo, de indicadores referentes a 

exposições, alcance, frequência, pageviews, custo por clique e visitas; (9) marketing e 

finanças, a partir, por exemplo, de indicadores referentes a lucro líquido, retorno sobre vendas 

e retorno sobre investimento. 

 

Diante da importância de mensurar o desempenho nas organizações e no marketing, este 

estudo se propõe a analisar a relação causal entre a satisfação do consumidor, a lealdade e o 

desempenho dos sites de e-commerce. Diante da observada possibilidade e relevância da 

análise de métricas não financeiras – incluindo as métricas com foco nos clientes –, bem 

como da compreensão da dificuldade operacional para a pesquisa de se obter a relação 

detalhada de desempenho das organizações de e-commerce a partir de métricas financeiras, 

este estudo pretende analisar indicadores de desempenho não financeiros. Dessa forma, serão 

analisados indicadores formativos do desempenho referentes aos clientes e relacionados 
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diretamente ao desempenho do site, e não da firma, de e-commerce. Para tanto, iniciou-se 

extenso levantamento para a identificação de métricas formativas do desempenho em e-

commerce, detalhadas nas seções subsequentes. 

 

2.10.2 Web analytics 

 

A análise do desempenho de sites e plataformas digitais na web, denominada web analytics, 

apresenta-se como um tema incipiente e em constante evolução nos estudos acadêmicos. Web 

analytics refere-se ao estudo do comportamento do usuário em websites (STRAUSS; FROST, 

2012). Trata-se de um processo por meio do qual as estatísticas sobre o uso do site são 

recolhidas e compiladas via eletrônica (MAREK, 2011). Turban et al. (2015) complementa 

que o web analytics refere-se à utilização de ferramentas e métodos para medir, analisar e 

otimizar o uso da web e outras atividades de internet. A Web Analytics Association (apud 

KAUSHIK, 2010) propõe que “web analytics é o monitoramento objetivo, coleta, medição, 

relatório e análise dos dados quantitativos da Internet para otimizar os websites e as 

iniciativas de marketing na web”. Kaushik (2010) propõe a evolução dos estudos em web 

analytics para a versão 2.0 e define o conceito como a “análise de dados qualitativos e 

quantitativos do seu website e da concorrência, que direcionem para uma melhoria contínua 

da experiência online dos consumidores, que se traduza nos resultados esperados (online e 

offline)”. 

 

A partir dessa definição, observa-se a importância atribuída pelo autor à relevância de se 

analisar comparativamente o desempenho do site em questão, de forma a compará-lo com 

sites concorrentes. Além disso, é possível perceber que o objetivo da análise é promover a 

busca contínua da melhoria da experiência online dos consumidores, bem como contribuir 

para o alinhamento da estratégia de mensuração com a estratégia do negócio (CUTRONI, 

2009). De forma complementar, quanto ao desempenho de marcas no ambiente online, 

Gensler et al. (2013) afirma que no contexto do marketing digital é importante compreender 

as especificidades deste ambiente para que identificar os fatores responsáveis pelo 

desempenho. 

 

Kaushik (2010) discursa sobre o termo web analytics, afirmando que se refere à análise do 

fluxo de clientes e apresenta-se como uma importante fonte de dados para a identificação de 

oportunidades de melhoria do desempenho dos websites. Fluxo de clientes é caracterizado 
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pelo autor como o registro da interação dos usuários de um website com o conteúdo 

disponibilizado, que se dá mediante a realização de cliques. Kent et al. (2011) afirmam que os 

dados e as métricas podem ser usados para compreender tendências gerais de uso do site e 

suas seções, informações mais interessantes ao usuário e as características de um visitante do 

site, para que a atuação da organização no ambiente online possa ser aprimorada. Em 

complemento, Marek (2011) destaca a importância de se considerar que o acesso a 

informações sobre usuários auxilia os gestores a tomar decisões apropriadas sobre o site, 

sejam para grandes reformulações ou pequenos ajustes. 

 

Palmer (2002) afirma que para mensuração eficaz do desempenho de um web site é preciso ter 

objetivos claros e identificar os tipos de atributos que podem ser medidos e as escalas mais 

apropriadas. De toda forma, Fagan (2014) afirma que mais importante do que a clareza dos 

dados apresentados é a relevância da interpretação destes indicadores. 

 

Fagan (2014) afirma que as técnicas de web analytics têm sido muito utilizadas por empresas 

de e-commerce para estudar o comportamento do usuário on-line e determinar rapidamente a 

eficácia do website em alcançar os objetivos propostos para o negócio. Porém, apesar da 

constante evolução das técnicas de web analytics (KAUSHIK, 2010), observa-se a existência 

de determinadas limitações inerentes à utilização destas técnicas (FAGAN, 2014). 

 

Dentre as limitações da web analytics, Fagan (2014) destaca duas principais: as análises 

podem demonstrar o que os usuários estão fazendo, mas não revelam, geralmente, o “porquê” 

estão fazendo algo; e os dados são “frios” e reduzem as pessoas a serem analisadas a um mero 

número de caráter transacional, desumano e incapaz de fornecer informação sobre a 

necessidade que conduz o visitante inicialmente ao site. Diante disso, torna-se relevante 

considerar que as análises a partir das técnicas web analytics podem ser mais úteis quando 

combinadas com outros métodos que objetivem confirmar os resultados e desenvolver 

interpretações assertivas (FAGAN, 2014). Em confluência a esta abordagem, Kaushik (2010) 

afirma que se faz importante compreender que os dados brutos sobre web analytics são 

capazes de auxiliar somente em partes, contribuindo para que o gestor compreenda “o quê” o 

usuário faz no site, mas que para compreender o “como” e o “porquê” por trás das decisões e 

preferências do usuário é preciso mais. Segundo Kaushik (2010), torna-se relevante agregar 

ao levantamento de dados pelo menos mais três perguntas abertas ao usuário: Qual era o 
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propósito da sua visita ao website?; Você foi capaz de completar a sua tarefa de hoje neste 

website? ; e Se não, por que não?. 

 

De toda forma, a compreensão sobre “o quê” o usuário faz no site – possibilitada pelos 

indicadores de web analytics – já é capaz de demonstrar o desempenho comparativo de sites 

concorrentes. Quanto à especificação destes indicadores, Kaushik (2010) propõe que o fluxo 

de clientes seja analisado a partir de oito indicadores essenciais: visitas, definido como o 

número absoluto de acessos obtido pelo o website em determinado período; visitantes únicos, 

caracterizado pela quantidade de acessos realizados por diferentes “indivíduos”; tempo no 

site, definido a partir do tempo gasto pelo cliente na visita ao website; tempo na página, 

caracterizado pelo tempo de permanência do cliente em cada uma das páginas visitadas por 

ele no website; taxa de rejeição, definido pela porcentagem de clientes que não deram sequer 

um clique nas páginas em que entraram; (6) Página de saída, caracterizado pela porcentagem 

de visitantes que saíram do website em determinada página; (7) Taxa de conversão, definido 

pela porcentagem de resultado auferido, de acordo com o objetivo do website; (8) Taxa de 

Engajamento, em que a partir dos objetivos primários e secundários do site analisam-se dados 

além do clickstream, e por isso a sua análise depende do escopo de cada website. 

 

Além dos indicadores de fluxo do cliente ao web site destacados por Kaushik (2010), Fagan 

(2014) afirma que os principais indicadores de performance para se analisar o desempenho de 

websites podem ser organizados em quatro grupos (Quadro 22): indicadores comerciais – 

capazes de mensurar diretamente o desempenho de vendas do site de e-commerce, por 

exemplo, valor médio por venda, valor médio por visita, taxa de conversão, taxa de rejeição e 

lealdade do cliente; indicadores de conteúdo – relacionados ao objetivo de analisar a 

efetividade do conteúdo e da publicidade do site em ser atrativo e capaz de manter o cliente 

por mais tempo e, ainda, incentivá-lo a retornar, por exemplo, profundidade da visita, 

proporção de visitantes novos e retornados, popularidade da página; indicadores de suporte ao 

cliente – objetivam analisar o quanto as páginas de suporte e autoatendimento do site têm sido 

eficazes em esclarecer as dúvidas dos usuários (observam-se determinados indicadores já 

citados nas categorias anteriores, como comerciais e de conteúdo, porém analisados de forma 

específica para as páginas de suporte do site), por exemplo, visitas de profundidade e 

popularidade da página; e indicadores de geração de leads – objetivam mensurar o potencial 

do site em coletar informações de contato das pessoas para publicidade, listas de discussão e 

pesquisa de mercado, por exemplo, taxa de conversão e custo por lead. 
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Quadro 22 – Categoria dos principais indicadores de web analytics por Fagan (2014) 

Categoria Objetivo Indicadores Cálculo 
Indicadores 
Comerciais 

Mensurar diretamente o 
desempenho de vendas 
do site de e-commerce 

Valor médio por venda Receita total / Número de vendas feitas 
Valor médio por visita Receita total / Número de visitas 
Taxa de conversão Porcentagem de visitantes que 

complementa a ação comercial proposta 
pelo site de e-commerce 

Taxa de Rejeição Porcentagem de visitantes que saem do 
site após visitarem somente uma página 
(ou ficam menos de 10 segundos) 

Lealdade do Cliente Proporção de visitantes frequentes 
Indicadores 
de 
Conteúdo 

Analisar a efetividade do 
conteúdo e da 
publicidade do site em 
ser atrativo e capaz de 
manter o cliente por mais 
tempo e ainda incentivá-
lo a retornar 

Profundidade da Visita 
(ou Page Views por 
visitante) 

Número de páginas visitadas por cada 
visitante 

Visitantes novos Visitantes novos / Total de visitas 

Visitantes retornados Visitantes únicos / Total de visitas 

Popularidade da página Page Views / Visitantes únicos 
Indicadores 
de Suporte 
e 
Autoatendi-
mento 

Analisar o quanto as 
páginas de suporte e 
auto-atendimento do site 
tem sido eficazes em 
esclarecer as dúvidas dos 
usuários. 

Profundidade da Visita 
(ou Page Views por 
visitante) 

Número de páginas de suporte e auto-
atendimento visitadas por visitante 

Popularidade da página Page Views das páginas de suporte auto-
atendimento / Visitantes únicos 

Taxa de Rejeição Porcentagem de visitantes que saem das 
páginas de suporte e autoatendimento 
após visitarem somente uma página (ou 
ficam menos de 10 segundos) 

Tempo médio na página Tempo médio em que o usuário se 
mantem na página de suporte e 
autoatendimento 

Satisfação do Cliente Nível de satisfação do consumidor 
exposto em comentários e avaliações nas 
páginas de suporte e autoatendimento 

Frases de buscas internas Organização e quantificação das frases 
buscadas por usuários nas páginas de 
suporte e autoatendimento 

Indicadores 
de Geração 
de Leads 

Mensurar o potencial do 
site em coletar 
informações de contato 
das pessoas para fins de 
publicidade, listas de 
discussão e pesquisa de 
mercado. 

Taxa de Conversão Proporção de leads gerados da 
quantidade de visitantes únicos ao site. 

Custo por Lead Investimento realizado para aumentar o 
lead / a quantidade de leads gerados. 

Concentração do Tráfego Proporção de visitantes para a página em 
que as informações de contato são 
inseridas, frente ao total de visitantes. 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir dos conceitos de Fagan (2014)  
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Em levantamento realizado para identificação das principais categorias e métricas de web 

analytics, apurou-se que diversos autores propõem distintas métricas e formas de categorizá-

las (Quadros 23 e 24). 
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Autores Categorias Métricas 
TORRES (2009) Origem da visita Visitas; Visitantes únicos 

Conteúdo visitado Páginas visitadas; Páginas de entrada 
Visitante Novos visitantes; Visitantes retornados; Tempo de acesso; Origem geográfica; Recurso do navegador 
Conversão Estatísticas de conversão 

KAUSH	  IK (2010) Atração de Visitantes Visitas; Visitantes únicos, Lealdade dos Visitantes, Recência do Visitante; 
Persuasão Tempo no site; Tempo na página; Taxa de Rejeição; Página de Saída. 
Conversão Taxa de Conversão; Taxa de engajamento; Número de downloads; 

FARRIS et al. 
(2010) 

Sites e E-commerce Pageviews; Visitas; Visitantes; Taxa de abandono do carrinho de compras; Taxa de Rejeição;  
Publicidade Online Taxa de Cliques; Custo por clique; Custo por pedido; Custo por cliente adquirido; Downloads. 
Mídias Sociais Amigos/Seguidores/Simpatizantes 

VAZ (2011) Sites Visitas; Visitantes únicos; Tempo médio no site; Exibições de páginas; Taxa de Rejeição; Palavras-chave; Páginas de 
Entrada; Páginas de Saída; Links externos; Fontes de Tráfego 

E-mail marketing E-mails enviados; E-mails entregues; E-mails deletados antes da abertura; E-mails abertos; E-mails clicados; Descadastro; 
PAKKALA et al. 
(2012) 

Métricas sem categorias 
pré-definidas pelo autor 

Visitantes únicos; Tempo médio no site; Taxa de rejeição; Profundidade da visita; Taxa de disseminação; Taxa de visitas do 
país de origem; Palavras-chave; Página de entrada; Novos visitantes; Taxa de novos visitantes; Visualizações de página 
(Pageviews); Taxa de retorno; Visitantes retornados, Tempo de permanência no site; Visitas; Lealdade do Visitante 

Origem do Tráfego Tráfego direto; Sites de Referência; Buscadores 
BEASLEY (2013) 
 

Visitante Dados Demográficos; Novos visitantes; Visitantes retornados; Frequência de visitas; Recência das visitas; Tempo médio no 
site; Profundidade média da página; Tecnologia utilizada para visita (browsers e dispositivos) 

Origem do Tráfego Proporção de acesso por Busca orgânica, Links de Referência, Visitas diretas, Links patrocinados; Proporção de acesso por 
palavras-chave via busca orgânica e links patrocinados; 

Conteúdo Proporção de visitas por página; Proporção de pageviews por visitantes únicos em cada página; Proporção de tempo de 
permanência por página; Proporção de visitantes únicos por página de entrada; Proporção de Taxa de Rejeição por página; 
Proporção de visitantes únicos por página de saída; Valor da página;  

Fluxo de Cliques Fluxo de Cliques entre páginas; 
Comportamento do 
Visitante nas Páginas  

Métricas de análise de eventos proporcionados pelo usuário em visita a cada página: Locais de cliques na página (não links); 
Vídeos assistidos; Imagens abertas (expandidas); Buscas realizadas (dentro do site); Páginas em que acontecem determinados 
eventos; Determinados eventos que acontecem em uma página; Proporção de usuários que adotam determinadas ações;  

BALAMURUGAN 
et al. (2013) 

Métricas sem categorias  Visitas, visitantes únicos, visitantes retornados, Páginas de saída  
Origem do Tráfego Tráfego direto; Sites de Referência; Buscadores 

FAGAN (2014) Comercias Valor médio por venda; Valor médio por visita; Taxa de conversão; Taxa de rejeição; Lealdade do cliente. 
Conteúdo Profundidade da Visita (ou Page Views por visitante); Visitantes novos; Visitantes retornados; Popularidade da página;  
Suporte e Auto-
atendimento  

Referem-se às páginas de suporte internas aos sites: Profundidade da Visita (ou Page Views por visitante); Popularidade da 
página; Taxa de Rejeição; Tempo médio na página; Satisfação do cliente exposta em comentários; Frases de buscas internas. 

Geração de Leads Taxa de Conversão; Custo por Lead; Concentração do Tráfego em páginas de geração de Leads. 
Fonte: Elaborado pelo autor 

Quadro 23 – Categorização das principais métricas de web analytics	  
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Fonte: Elaborado pelo autor 

Quadro 24 – Categorias utilizadas por autor para organização das métricas	   (continua)	  
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Fonte: Elaborado pelo autor 

Quadro 24 – Categorias utilizadas por autor para organização das métricas	   (continua)	  
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Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Quadro 24 – Categorias utilizadas por autor para organização das métricas	   (continua)	  
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2.10.3 Social media analytics 

 

Além dos indicadores de web analytics destacados, Evans (2010) e Tuten; Solomon (2013) 

ressaltam a importância de analisar os indicadores de desempenho relacionados ao 

envolvimento de consumidores com as empresas a partir das mídias sociais. Quanto ao 

conceito de mídias sociais, Gabriel (2010, p. 202) as define como aquilo que está relacionado 

aos “conteúdos (texto, imagem, vídeos, etc.) gerados e compartilhados pelas pessoas nas redes 

sociais”. O autor afirma que as redes sociais “relacionam-se às pessoas conectadas em função 

de um interesse em comum”. Dessa forma, para se mensurar os indicadores de mídias sociais, 

Evans (2010) afirma que, como ponto de partida para a análise é importante considerar, ao 

menos, três aspectos essenciais: sentimento da pessoa que posta o conteúdo – relacionado a 

compreender se quem posta possui uma relação positiva ou negativa com o tema; fonte da 

postagem – que está relacionado tanto à pessoa que posta quanto à mídia da postagem (por 

exemplo, Facebook, Twitter, comunidades de discussão, páginas oficiais e etc.); e volume de 

postagens, que está relacionado à quantidade de pessoas sobre determinado tema. Diante 

destes aspectos, Evans (2010) apresenta exemplos de indicadores primários (Quadro 25): 
 

Quadro 25 – Exemplos de indicadores para análise do desempenho em mídias sociais 

Mensuração Fontes (como obter o indicador) Observações 
Tráfego de leads A partir das fontes de tráfego que 

chegam ao site. 
É importante analisar 
comparativamente este indicador 
junto às análises do comportamento 
dos clientes atuais 

Nível de associação Número de fãs e seguidores, ou 
assinantes. 

É importante avaliar qual a 
porcentagem de fãs/seguidores 
ativos. 

Atividade dos 
membros 

Número de fãs/seguidores versus o 
número de visitantes únicos. 

É importante compreender qual a 
porcentagem de fãs/seguidores que o 
visitam com regularidade.  

Conversões Google Analytics, funil de 
conversões. 

É importante compreender qual a 
porcentagem de clientes do tráfego 
social que está efetivamente 
completando as atividades de 
compra e/ou cadastro. 

Menções nas mídias 
sociais 

Ferramentas de análises das 
plataformas de mídias sociais 

É importante compreender quantas 
pessoas estão falando sobre a marca. 

Viralização A partir de compartilhamentos 
(Facebook) e retweets (Twitter), por 
exemplo. 

É importante compreender quanto do 
conteúdo está sendo retransmitido 
pelas mídias sociais e a abrangência 
da mensagem na rede. 

Fonte: Adaptado de Evans (2010).  
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Tuten; Solomon (2013) afirmam que em social media analytics (ou análise de métricas em 

mídias sociais) não basta contar a quantidade de interações que os consumidores têm com 

uma marca, pois isso pode não dizer muito sobre a qualidade desta interação. Evans (2010) 

ressalta a importância de desenvolver análises referentes ao sentimento das pessoas ao realizar 

determinadas ações nas mídias sociais, como as de curtir, comentar e compartilhar. É preciso 

também saber o grau de envolvimento das pessoas com a marca, o que sentem durante e após 

a interação e compreender de que forma essas exposições são capazes de influenciar suas 

percepções e sentimentos sobre a marca (TUTEN; SOLOMON, 2013). É possível observar 

uma confluência nas abordagens de Evans (2010) e Tuten; Solomon (2013) quanto à 

importância de compreender a motivação de sentimento e envolvimento que sustenta as ações 

dos clientes em mídias sociais em relação às marcas. Diante desta perspectiva, Tuten; 

Solomon (2013) reforçam a necessidade e importância de relacionar os indicadores de mídias 

sociais a outros indicadores quanto à percepção dos consumidores e indicadores de 

desempenho da marca e do negócio, para contextualizar e integrar as análises para obter uma 

compreensão mais assertiva sobre o envolvimento do público-alvo com a marca. 

 

As análises a serem realizadas por este estudo pretendem considerar a observada importância 

da análise de indicadores de web analytics e de indicadores de envolvimento do público-alvo 

com a marca que sejam capazes de complementar as análises dos indicadores de mídias 

sociais (EVANS, 2010; TUTEN; SOLOMON, 2013). Para que isso seja possível, pretende-se 

compreender as relações entre satisfação, lealdade (esta moderada pela inércia e a confiança) 

e o desempenho, observando o potencial dos construtos satisfação, lealdade, inércia e 

confiança em contribuir para a análise sobre as percepções do público-alvo, em complemento 

às análises dos indicadores de desempenho do site de e-commerce e destas marcas nas mídias 

sociais. 

 

2.10.4 Proposição do modelo teórico 5 Es de organização das métricas de e-commerce 

 

Diante dos indicadores de web analytics apresentados pela Web Analytics Association, da 

análise dos conceitos apresentados por diversos autores (KAUSHIK, 2010; MAREK, 2011; 

FAGAN, 2014) e da relevância destacada por Evans (2010) e Tuten; Solomon (2013) 

referente às análises de indicadores de desempenho das marcas de e-commerce em mídias 

sociais, propõe-se neste estudo a organização dos indicadores de desempenho e web analytics 

do site de e-commerce e dos indicadores de social media analytics para facilitar a 
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compreensão das análises do desempenho a serem realizadas neste estudo. Ressalta-se que a 

definição e a análise dos indicadores de desempenho na web são diferentes e variam de site 

para site, de acordo com os objetivos de gestão e os respectivos contextos internos e externos 

em que a empresa de e-commerce está inserida (KAUSHIK, 2010). 

 

Sobre a importância das métricas em e-commerce, Turban et al. (2015) afirma que estas 

podem conduzir a organização a analises e decisões que influenciem positivamente o 

desempenho da empresa. Os autores apresentam ainda, em destaque, os benefícios específicos 

da utilização de métricas em e-commerce: ser a base para a criação de metas e planos 

específicos; descrever e medir o valor proposto pelo modelo de negócio; alinhar os objetivos 

dos indivíduos, equipes, departamentos e outras unidades organizacionais aos objetivos da 

empresa; possibilitar que os gestores acompanhem o desempenho dos sistemas de e-

commerce, incluindo uso, tipos de visitantes, visitas às páginas e taxa de conversão, entre 

outros; e avaliar a saúde das empresas mediante a utilização de ferramentas como o Balanced 

Scorecard e os dashboards de desempenho. 

 

Para se propor o modelo teórico de organização das categorias e métricas de desempenho em 

e-commerce, considerou-se o levantamento prévio realizado com as categorizações propostas 

por outros autores (vide quadros 23 e 24). Dentre todas essas categorizações das métricas de 

web analytics apresentadas, é possível observar que nenhuma delas considera a organização 

das métricas a partir do processo de acesso ao site e de efetivação da compra por parte do 

cliente. Kaushik (2010) organiza as métricas a partir dos objetivos do site: atração; persuasão; 

e conversão.  Farris et al. (2010) organizaram as métricas por plataforma de mídia digital: 

sites e e-commerce; publicidade online; e mídias sociais. Vaz (2011) organizou por 

plataforma de mídia digital: sites e e-mail marketing. Pakkala (2012) e Balamarugan et al. 

(2013) fizeram a distinção de categoria somente para as métricas referentes à origem do 

tráfego, sendo que as demais não foram categorizadas. Torres (2009) e Beasley (2013) 

apresentaram categorizações bem similares, consideradas a partir do perfil do visitante e de 

suas ações dentro do site. No caso de Torres (2009), as categorizações são: origem da visita; 

conteúdo visitado; visitante; e conversão. Já Beasley (2013) apresenta as seguintes categorias: 

visitante; origem do tráfego; conteúdo; fluxo de cliques; e comportamento do visitante nas 

páginas. Por fim, Fagan (2014), assim como Kaushik (2010), apresentou as métricas 

organizadas a partir dos objetivos do site: comerciais; conteúdo; suporte e autoatendimento;  e 
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geração de leads. Ressalta-se que nenhum destes autores apresenta as métricas a partir do 

processo de acesso ao site e de efetivação de ações pelo e-consumidor.  

 

Neste estudo, a organização proposta para a análise dos indicadores considera a relação 

estabelecida pelos usuários com o site de e-commerce a partir da evolução do processo de 

compra em cinco estágios (“5 Es”), conforme proposto na figura 3: Encontro – o consumidor 

encontra a plataforma digital para satisfazer alguma necessidade e desejo; Entrada – o 

consumidor entra (acessa) na plataforma digital que encontrou; Envolvimento – o consumidor 

envolve-se com a plataforma digital encontrada, consumindo o conteúdo e os recursos 

disponíveis para atender as suas necessidade e desejos; Efetivação – o consumidor efetiva os 

seus objetivos de troca a partir de transações financeiras e/ou não financeiras (por exemplo, o 

envio de informações cadastrais e o download de arquivos) com a organização a partir da 

plataforma online; e Engajamento – o consumidor engaja-se em atividades de coparticipação 

e cocriação de valor com a organização a partir das plataformas online. 

 

Figura 3 – Processo 5 Es de acesso e utilização do site de e-commerce pelo e-consumidor 

Fonte: Elaborada pelo autor.  
 

Em consideração ao modelo 5 Es proposto para o processo de utilização do site de e-

commerce pelo e-consumidor, iniciou-se, a partir de cada um dos cinco estágios, a 

organização das métricas levantadas. No primeiro estágio – de “Encontro” – foram listadas 

nove métricas, que se referem a forma como o cliente encontrou o site e seguem no Quadro 

26. As métricas referentes a este estágio são importantes para que o gestor de e-commerce 

possa compreender como o site está sendo encontrado, para elevar a “encontrabilidade” da 

loja virtual. Ou seja, o gestor poderá orientar o desenvolvimento de estratégias e ações que 

possibilitem que o site seja mais facilmente encontrado pelo cliente. 
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Quadro 26 – Métricas de e-commerce referentes ao “Encontro”, sobre como o e–

consumidor encontra o site. 

Métrica Possível utilização Definição 
Unidade de 

medida Orientação 

Acesso direto 
Para análise e 

mensuração do 
desempenho. 

Quantidade de acessos feitos 
digitando o endereço do site. 

Número 
absoluto e/ou 
Porcentagem. 

Quanto 
maior 

melhor. 

Links de referencia 
(externos)  

Para análise e 
mensuração do 
desempenho. 

Quantidade de sites externos 
que possuem link direcionador 

para o site em análise. 

Número 
absoluto e/ou 
porcentagem. 

Quanto 
maior 

melhor. 

Origem do tráfego 
Para análise e 

mensuração do 
desempenho. 

Identificação das fontes e 
meios que o cliente utilizou 

para acessar o site. 

Número 
absoluto e/ou 
porcentagem. 

Quanto 
maior 

melhor. 

Acesso por busca 
orgânica 

Para análise e 
mensuração do 
desempenho. 

Quantidade de acessos 
realizados após cliques em 

links dos resultados orgânicos 
dos buscadores. 

Número 
absoluto e/ou 
porcentagem. 

Quanto 
maior 

melhor. 

Proporção de acesso 
da busca orgânica 
por palavra-chave 

Para análise. 

Quantidade de acessos 
realizados após cliques em 

links dos resultados orgânicos 
dos buscadores por cada 

palavra-chave. 

Número 
absoluto e/ou 
porcentagem. 

Quanto 
maior 

melhor. 

Acesso por links 
patrocinados 

Para análise. 
Quantidade de acessos 

realizados após cliques em 
links patrocinados. 

Número 
absoluto e/ou 
porcentagem. 

Quanto 
maior 

melhor. 
Proporção de acesso 

de links 
patrocinados por 

palavra chave 

Para análise. 

Quantidade de acessos 
realizados após cliques em 
links patrocinados por cada 

palavra-chave. 

Número 
absoluto e/ou 
porcentagem. 

Quanto 
maior 

melhor. 

Acesso por 
publicidade 

Para análise. 
Quantidade de acessos 

realizados após cliques em 
anúncios publicitários na web. 

Número 
absoluto e/ou 
porcentagem. 

Quanto 
maior 

melhor. 

Acesso por e-mail 
marketing 

Para análise. 
Quantidade de acessos 

realizados após cliques em e-
mail marketing. 

Número 
absoluto e/ou 
porcentagem. 

Quanto 
maior 

melhor. 
Fonte: Elaborado pelo autor.  
 

Diante da transição da evolução do usuário entre cada um destes estágios de evolução do 

processo de compra, apresentam-se indicadores de interseção, que são capazes de contribuir 

para as análises do estágio anterior e do estágio seguinte. Foram identificadas métricas que 

pertencem à interseção entre o primeiro e o segundo estágio. Estas métricas de interseção 

entre o “Encontro” e a “Entrada” são importantes para que sejam observados aspectos 

referentes a “em que momento” e “o que” no site foi encontrado pelo e-consumidor e que foi 

capaz de despertar o interesse para que ele entrasse no site. São três métricas (Quadro 27). 
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Quadro 27 – Métricas de e-commerce referentes à interseção entre o estágio “Encontro” 

e “Entrada” 

Métrica Possível utilização Definição 
Unidade de 

medida Orientação 

Página de entrada Para análise. Acessos iniciados a partir de 
cada página do site. 

Número 
absoluto e/ou 
porcentagem. 

Quanto 
maior 

melhor. 

Data da visita  Para análise. 

Datas em que as visitas ao site 
ocorreram, com a quantidade 

de visitas geradas por dia, 
semana, mês e ano. 

Número 
absoluto e/ou 
porcentagem. 

Quanto 
maior 

melhor. 

Horário da visita Para análise. 

Horários em que as visitas ao 
site ocorreram, com o número 
de visitas geradas por minuto, 

hora e turno do dia. 

Número 
absoluto e/ou 
porcentagem. 

Quanto 
maior 

melhor. 

Fonte: Elaborado pelo autor.  
 

No segundo estágio – “Entrada” – foram listadas 11 métricas, que se referem às 

características da visita dos clientes aos site (Quadro 28). As métricas referentes à “Entrada” 

são importantes para que o gestor de e-commerce avalie a “audiência” do site, a partir do 

perfil e quantidade dos visitantes que acessam a loja virtual. 

 

Quadro 28 – Métricas de e-commerce referentes à “Entrada”, sobre o perfil da 

“audiência” de acesso ao site 
(continua) 

Métrica Possível utilização Definição 
Unidade de 

medida Orientação 

Visitas 
Para análise e 

mensuração do 
desempenho. 

Quantidade de acessos tidos 
por qualquer dispositivo 
acessível (por exemplo: 

computador, celular, tablet) via 
web que interage com o site. 

Número 
absoluto e/ou 
porcentagem. 

Quanto 
maior 

melhor. 

Visit share 
Para análise e 

mensuração do 
desempenho. 

Participação de visitas do site 
em análise em relação ao 

número total de visitas de sites 
da mesma categoria. 

Número 
absoluto e/ou 
porcentagem. 

Quanto 
maior 

melhor. 

Visitantes únicos 
Para análise e 

mensuração do 
desempenho. 

Quantidade de visitas 
realizadas por usuários 

diferentes. 

Número 
absoluto e/ou 
porcentagem. 

Quanto 
maior 

melhor. 

Novos visitantes 
Para análise e 

mensuração do 
desempenho. 

Quantidade de visitantes únicos 
que realizaram esta visita ao 

site pela primeira vez. 

Número 
absoluto e/ou 
porcentagem. 

Quanto 
maior 

melhor. 

Exibição de páginas 
(page views) 

Para análise e 
mensuração do 
desempenho. 

Quantidade de vezes que cada 
página é exibida. 

Número 
absoluto e/ou 
porcentagem. 

Quanto 
maior 

melhor. 
Dados 

demográficos do 
visitante 

Para análise. Quantidade de visitantes únicos 
por segmentação demográfica. 

Número 
absoluto e/ou 
porcentagem. 

Quanto 
maior 

melhor. 
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Quadro 28 – Métricas de e-commerce referentes à “Entrada”, sobre o perfil da 

“audiência” de acesso ao site 
(conclusão) 

Métrica Possível utilização Definição 
Unidade de 

medida Orientação 

Dispositivo digital 
utilizado para o 

acesso 
Para análise. 

Proporção de acesso por 
dispositivo digital 

(computador, tablet, 
smartphone, navegadores, 

sistema operacional) 

Número 
absoluto e/ou 
porcentagem. 

Quanto 
maior 

melhor. 

Proporção de page 
views únicos em 

cada página 
Para análise. 

Quantidade de vezes que cada 
página é exibida por visitante 

único. 

Número 
absoluto e/ou 
porcentagem. 

Quanto 
maior 

melhor. 

Taxa de 
disseminação 

Para análise e 
mensuração do 
desempenho. 

É a proporção de Visitantes 
Únicos X Visitas do país de 
origem / População do país 

com acesso a internet 

Número 
absoluto e/ou 
porcentagem. 

Quanto 
maior 

melhor. 

Taxa de visitas do 
país de origem; 

Para análise e 
mensuração do 
desempenho. 

Proporção de visitas por país de 
origem do acesso do usuário 

Número 
absoluto e/ou 
porcentagem. 

Quanto 
maior 

melhor. 

Taxa de novos 
visitantes 

Para análise e 
mensuração do 
desempenho. 

Proporção de novos visitantes, 
dentre todos os visitantes 

únicos 

Número 
absoluto e/ou 
porcentagem. 

Quanto 
maior 

melhor. 
Fonte: Elaborado pelo autor.  
 

Foram identificadas métricas que pertencem a interseção entre o segundo e o terceiro estágio. 

Estas métricas de interseção entre a “Entrada” e a “Envolvimento” são importantes para que 

sejam observados aspectos referentes ao grau de “Envolvimento” do internauta com a 

“Entrada” dele no site. Estas são seis métricas e seguem no quadro 29. 
 
Quadro 29 – Métricas de e-commerce referentes à interseção entre o estágio “Entrada” e 

“Envolvimento” 
(continua) 

Métrica Possível utilização Definição 
Unidade de 

medida Orientação 

Visitantes repetidos 
Para análise e 

mensuração do 
desempenho. 

Quantidade de visitantes únicos 
que repetiram o acesso. 

Número 
absoluto e/ou 
porcentagem. 

Quanto 
maior 

melhor. 

Visitantes 
retornados 

Para análise e 
mensuração do 
desempenho. 

Quantidade de visitantes únicos 
que retornaram o acesso após 
um prazo de tempo definido 

como parâmetro para análise. 

Número 
absoluto e/ou 
porcentagem. 

Quanto 
maior 

melhor. 

Visitantes recentes 
Para análise e 

mensuração do 
desempenho. 

Quantidade de visitantes únicos 
em um periodo recente definido 

como parâmetro para análise 

Número 
absoluto e/ou 
porcentagem. 

Quanto 
maior 

melhor. 
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Quadro 29 – Métricas de e-commerce referentes à interseção entre o estágio “Entrada” e 

“Envolvimento” 
(conclusão) 

Métrica Possível utilização Definição 
Unidade de 

medida Orientação 

Visitantes 
frequentes 

Para análise e 
mensuração do 
desempenho. 

Quantidade de visitantes únicos 
que realizaram determinada 
frequência de acesso em um 

periodo definido como 
parâmetro para análise. 

Número 
absoluto e/ou 
porcentagem. 

Quanto 
maior 

melhor. 

Taxa de retorno 
Para análise e 

mensuração do 
desempenho. 

Proporção de visitantes 
retornados em comparação ao 

total de visitantes únicos. 

Número 
absoluto e/ou 
porcentagem. 

Quanto 
maior 

melhor. 

Taxa de recência Para análise. 
Proporção de visitantes 

recentes em comparação ao 
total de visitantes únicos. 

Número 
absoluto e/ou 
porcentagem. 

Quanto 
maior 

melhor. 
Fonte: Elaborado pelo autor.  
 

No terceiro estágio – “Envolvimento” – foram listadas 19 métricas, que se referem ao 

envolvimento do cliente com o site acessando conteúdos e recursos que satisfaçam seus 

interesses e necessidade (Quadro 30). As métricas referentes ao “Envolvimento” são 

importantes para que o gestor de e-commerce avalie quais são os principais aspectos do site 

que mais e menos prendem a atenção do internauta, e quais são os que mais e menos 

despertam o interesse dele e descobrir oportunidades para melhor envolver o cliente. 

 

Quadro 30 – Métricas de e-commerce referentes ao “Envolvimento” do e-consumidor  
(continua) 

Métrica Possível utilização Definição Unidade de 
medida Orientação 

Tempo de acesso ao 
site 

Para análise e 
mensuração do 
desempenho. 

Tempo médio de permanência 
do cliente na visita ao site. 

Tempo: Seg., 
Min. e Horas. 

Quanto 
maior 

melhor. 

Tempo de acesso 
em cada página 

Para análise e 
mensuração do 
desempenho. 

Tempo médio de permanência 
do cliente na visita a cada 

página interna. 

Tempo: Seg., 
Min. e Horas. 

Quanto 
maior 

melhor. 

Taxa de rejeição 
Para análise e 

mensuração do 
desempenho. 

Clientes que não deram 
nenhum clique nas páginas em 
que entraram ou ficaram menos 

que 10 segundos no site. 

Porcentagem. 
Quanto 
menor 

melhor. 

Página de saída Para análise. 
Quantidade de visitas 

finalizadas a partir de cada uma 
das páginas do site. 

Número 
absoluto e/ou 
porcentagem. 

Quanto 
maior 

melhor. 
Profundidade da 
Visita (ou page 

views por visitante) 

Para análise e 
mensuração do 
desempenho. 

Quantidade de páginas 
visitadas por cada visitante. 

Número 
absoluto e/ou 
porcentagem. 

Quanto 
maior 

melhor. 

Densidade dos 
cliques Para análise. 

Quantidade de vezes que um 
link foi clicada por um 

visitante. 

Número 
absoluto e/ou 
porcentagem. 

Quanto 
maior 

melhor. 
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Quadro 30 – Métricas de e-commerce referentes ao “Envolvimento” do e-consumidor 
(conclusão) 

Métrica Possível utilização Definição Unidade de 
medida Orientação 

Popularidade do site 
Para análise e 

mensuração do 
desempenho. 

Quantidade de visitas e page 
views comparados a 

determinados universos de 
acesso (ex.: todos as páginas de 

um país) 

Número 
absoluto e/ou 
porcentagem. 

Quanto 
maior 

melhor. 

Popularidade da 
página Para análise. 

Quantidade de visitas tidas por 
cada uma das páginas internas 

do site, em comparação ao 
número total de acessos ao site. 

Número 
absoluto e/ou 
porcentagem. 

Quanto 
maior 

melhor. 

Proporção de visitas 
por página Para análise. 

Proporção de visitas tidas por 
cada uma das páginas internas 

do site. 

Número 
absoluto e/ou 
porcentagem. 

Quanto 
maior 

melhor. 

Frases de pesquisas 
internas Para análise. 

Identificação de quais são e da 
quantidade que as frases e 

palavras-chaves utilizadas na 
busca interna do site. 

Frases; 
Palavras-chave 

Quanto 
maior 

melhor. 

Fluxo de cliques 
entre páginas Para análise. 

Identificação de qual é a 
sequência de acesso às páginas 

internas do site. 

Número 
absoluto e/ou 
porcentagem. 

Quanto 
maior 

melhor. 

Imagens abertas 
(expandidas) Para análise. 

Identificação de quais são as 
imagens abertas (expandidas) 

pelo cliente no site. 

Número 
absoluto e/ou 
porcentagem. 

Quanto 
maior 

melhor. 

Vídeos assistidos Para análise. 
Identificação de quais são os 
videos assistidos pelo cliente 

no site. 

Número 
absoluto e/ou 
porcentagem. 

Quanto 
maior 

melhor. 

Locais de cliques na 
página (não links) Para análise. 

Identificação de locais do site 
que não são links, mas mesmo 

assim o cliente clica. 

Número 
absoluto e/ou 
porcentagem. 

Quanto 
maior 

melhor. 

Taxa de rejeição por 
página 

Para análise e 
mensuração do 
desempenho. 

Clientes que não deram 
nenhum clique na página em ou 

ficaram menos que 10 
segundos na página. 

Porcentagem. 
Quanto 
menor 

melhor. 

Páginas visitadas Para análise. Páginas visitadas pelo visitante 
ao acessar o site. 

Número 
absoluto e/ou 
porcentagem. 

Quanto 
maior 

melhor. 

Eventos que 
acontecem em uma 

página 
Para análise. 

Eventos como cliques, 
comentários, visualização de 
imagens, vídeos em mesma 

uma página. 

Número 
absoluto e/ou 
porcentagem. 

Quanto 
maior 

melhor. 

Página que alguns 
eventos acontecem Para análise. 

Páginas que possuem padrão 
similar a para a ocorrência de 

eventos como cliques, 
comentários, visualização de 
imagens, vídeos em mesma 

uma página. 

Número 
absoluto e/ou 
porcentagem. 

Quanto 
maior 

melhor. 

Lealdade do 
visitante 

Para análise e 
mensuração do 
desempenho. 

Proporção de visitantes únicos 
que repetiram o acesso a partir 

de uma dada frequência 
estipulada pela empresa como 

parâmetro elevado. 

Número 
absoluto e/ou 
porcentagem. 

Quanto 
maior 

melhor. 

Fonte: Elaborado pelo autor.  
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Na interseção entre o terceiro e quarto estágios, foram identificadas métricas que contribuem 

para mensurar a proporção, dentre todos os visitantes do site, daqueles que efetivam alguma 

ação. Estas métricas de interseção entre o “Envolvimento” e a “Efetivação” são importantes 

para que sejam observados aspectos referentes a quanto o site está sendo efetivo em conduzir 

o internauta a efetivar ações que a empresa pretenda Quadro 31. 

 

Quadro 31 – Métricas de e-commerce referentes à interseção entre o estágio “Entrada” e 

“Envolvimento” 

Métrica Possível utilização Definição 
Unidade de 

medida 
Orientação 

Taxa de conversão 
Para análise e 

mensuração do 
desempenho. 

Proporção de visitantes únicos 
que efetivou alguma ação de 

objetivo do site (como 
compras, downloads, geração 

de leads, etc.) por número total 
de visitantes únicos.  

Número 
absoluto e/ou 
porcentagem. 

Quanto 
maior 

melhor. 

Taxa de conversão 
por objetivos 

(vendas, downloads, 
geração de leads, 

entre outros 

Para análise e 
mensuração do 
desempenho. 

Proporção de visitantes únicos 
que efetivou alguma ação de 

objetivo do site (como 
compras, downloads, geração 
de leads, etc.) por objetivo. 

Número 
absoluto e/ou 
porcentagem. 

Quanto 
maior 

melhor. 

Fonte: Elaborado pelo autor.  
 

No quarto estágio – “Efetivação” – foram listadas 15 métricas (Quadro 32), que se referem à 

real efetivação dos objetivos do e-consumidor na loja virtual, a partir de transações 

financeiras e/ou não financeiras (como, envio de informações cadastrais e o download de 

arquivos). As métricas referentes à “Efetivação” são importantes para que o gestor de e-

commerce avalie o desempenho do site e sua capacidade de ser benéfica ao internauta a ponto 

de que ele passe de um mero visitante a um usuário que efetiva ações de conversão no site de 

acordo com os objetivos da empresa. 

 

Quadro 32 – Métricas de e-commerce referentes à “Efetivação” do e-consumidor no site 
(continua) 

Métrica Possível utilização Definição Unidade de 
medida Orientação 

Valor total faturado 
pelo site 

Para análise e 
mensuração do 

desempenho 

Soma de todo o valor 
financeiro faturado pelo site de 

e-commerc em determinado 
período. 

Moeda (R$) 
Quanto 
maior 

melhor. 

Unidades vendidas 
pelo site 

Para análise e 
mensuração do 

desempenho 

Soma de todas as unidades de 
produtos vendidos pelo site de 
e commerce em determinado 

período. 

Unidades 
Quanto 
maior 

melhor. 
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Quadro 32 – Métricas de e-commerce referentes à “Efetivação” do e-consumidor no site 
(conclusão) 

Métrica Possível utilização Definição Unidade de 
medida Orientação 

Valor médio por 
cliente 

Para análise e 
mensuração do 
desempenho. 

Valor total faturado pelo site 
em determinado período / 
quantidade de clientes no 

mesmo periodo. 

Moeda (R$) 
Quanto 
menor 

melhor. 

Valor médio por 
unidade Para análise. 

Valor total faturado pelo site 
em dado período / quantidade 

de unidades vendidas no 
mesmo periodo. 

Moeda (R$) 
Quanto 
maior 

melhor. 

Valor médio por 
visitante único 

Para análise e 
mensuração do 
desempenho. 

Valor total faturado pelo site 
em dado período / quantidade 
de visitantes únicos no mesmo 

periodo. 

Moeda (R$) 
Quanto 
maior 

melhor. 

Valor médio por 
visita Para análise. 

Valor total faturado pelo site 
em dado período / quantidade 
de visitas no mesmo periodo. 

Moeda (R$) 
Quanto 
maior 

melhor. 

Valor médio por 
page views 

Para análise e 
mensuração do 
desempenho. 

Valor total faturado pelo site 
em dado período / quantidade 
page views no mesmo periodo. 

Moeda (R$) 
Quanto 
maior 

melhor. 

Taxa de abandono 
do carrinho de 

compras 
Para análise. 

Proporção dos visitantes que 
iniciaram o processo de 
inclusão de produtos no 

carrinho de compras, mas o 
abandonaram. 

Porcentagem. 
Quanto 
maior 

melhor. 

Leads gerados Para análise. 
Quantidade de clientes que 
cadastram informações de 

contato no site. 

Número 
absoluto. 

Quanto 
maior 

melhor. 
Proporção de Leads 

gerados por 
visitante único 

Para análise. Proporção dos visitantes únicos 
que geraram lead para o site. Porcentagem. 

Quanto 
maior 

melhor. 

Proporção de Leads 
gerados por visita Para análise. Proporção das visitas que 

geram lead para o site. Porcentagem. 
Quanto 
maior 

melhor. 
Proporção de Leads 

gerados por page 
views 

Para análise. Proporção de leads gerados por 
page views. Porcentagem. 

Quanto 
maior 

melhor. 
Concentração de 

tráfego nas páginas 
de geração de lead 

Para análise. Proporção de visitas nas 
páginas de lead. 

Número 
absoluto e/ou 
porcentagem. 

Quanto 
maior 

melhor. 

Taxa de rejeição  
das páginas de 
geração de lead 

Para análise. 

Clientes que não deram 
nenhum clique na página em ou 

ficaram menos que 10 
segundos na página de geração 

de lead. 

Número 
absoluto e/ou 
porcentagem. 

Quanto 
maior 

melhor. 

Proporção em que 
as páginas de 

geração de lead são 
páginas de saída 

Para análise e 
mensuração do 
desempenho. 

Quantidade de visitas 
finalizadas a partir de páginas 

de geração de lead. 
Porcentagem. 

Quanto 
menor 

melhor. 

Número de 
Downloads Para análise. Número total de downloads 

feitos no site. 

Número 
absoluto e/ou 
porcentagem. 

Quanto 
maior 

melhor. 
Fonte: Elaborado pelo autor.  
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No quinto estágio, de “Engajamento”, foram listadas 29 métricas (Quadro 33), que se referem 

ao engajamento do consumidor junto nas mídias sociais da marca de e-commerce. As métricas 

referentes ao “Engajamento” são importantes para que o gestor de e-commerce avalie o 

desempenho do site e a capacidade da marca em ser benéfica ao internauta a ponto de que ele 

passe de um mero visitante ou e-consumidor a um usuário que acompanha a marca e realiza 

ações de menções, comentários, avaliações, recomendações e outras. É importante ressaltar 

que, apesar de estar indicado como o quinto estágio, o engajamento pode ocorrer logo a partir 

do primeiro estágio, quando o usuário “Encontra” a plataforma, mesmo antes de acessar o 

site, bem como pode ocorrer em qualquer outro estágio. Nesta classificação o “Engajamento” 

é apresentado como o quinto e último estágio, por ser este o que tende a denotar maior 

interesse do cliente em retornar a “Entrar” no site, “Envolver” no e-commerce e “Efetivar” 

ações adequadas ao objetivo da empresa. 
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Quadro 33 – Métricas de e-commerce referentes ao “Engajamento” do e-consumidor nos perfis em mídas sociais do site de e-commerce. 
 (continua) 

Métrica Possível utilização Definição Unidade de 
medida Orientação 

Nº de associações (fãs, seguidores, 
assinaturas, inscrições) 

Para análise e mensuração 
do desempenho 

Número de pessoas que seguem ou assinam o conteúdo da marca 
para que tenham acesso as informações publicadas pela empresa. 

Número 
absoluto 

Quanto maior 
melhor 

Frequência de associações Para análise e mensuração 
do desempenho 

Quantidade de associações realizadas em determinada frequência 
em um periodo definido como parâmetro para análise. 

Número 
absoluto  

Quanto maior 
melhor 

Recência de associações Para análise e mensuração 
do desempenho 

Quantidade de associações em um periodo recente definido como 
parâmetro para análise. 

Número 
absoluto  

Quanto maior 
melhor 

Nº de avaliadores Para análise e mensuração 
do desempenho Número de pessoas que avaliam a marca na internet. Número 

absoluto 
Quanto maior 

melhor 

Frequência de avaliadores Para análise e mensuração 
do desempenho 

Quantidade de avaliações realizadas em determinada frequência em 
um periodo definido como parâmetro para análise. 

Número 
absoluto 

Quanto maior 
melhor 

Recência de avaliadores Para análise e mensuração 
do desempenho 

Quantidade de avaliações em um periodo recente definido como 
parâmetro para análise. 

Número 
absoluto 

Quanto maior 
melhor 

Índice de avaliação Para análise e mensuração 
do desempenho 

Índice médio de avaliação realizada pelos clientes no perfil social 
da marca em mídias sociais 

Número 
absoluto 

Quanto maior 
melhor 

Nº de marcações Para análise e mensuração 
do desempenho 

Quantidade de pessoas que tiveram a ação de marcar o perfil social 
da marca na internet. 

Número 
absoluto 

Quanto maior 
melhor 

Frequência de marcações Para análise e mensuração 
do desempenho 

Quantidade de marcações realizadas em determinada frequência em 
um periodo definido como parâmetro para análise. 

Número 
absoluto 

Quanto maior 
melhor 

Recência de marcações Para análise e mensuração 
do desempenho 

Quantidade de marcações em um periodo recente definido como 
parâmetro para análise. 

Número 
absoluto 

Quanto maior 
melhor 

Proporções negativas e positivas 
das marcações 

Para análise e mensuração 
do desempenho 

Dentre as marcações realizadas, identificar a proporção das que 
tiverem o teor positivo e as que tiveram o teor negativo. Porcentagem Quanto maior 

melhor 
Nº de indicação de favoritos 

(“favoritar”) 
Para análise e mensuração 

do desempenho 
Quantidade de pessoas que tiveram a ação de marcar o perfil social 

da marca como “favorita” na internet. 
Número 
absoluto 

Quanto maior 
melhor 

Frequência de “favoritar” Para análise e mensuração 
do desempenho 

Quantidade de ações “favoritar” realizadas em determinada 
frequência em um periodo definido como parâmetro para análise. 

Número 
absoluto 

Quanto maior 
melhor 

Recência de “favoritar” Para análise e mensuração 
do desempenho 

Quantidade de ações “favoritar” em um periodo recente definido 
como parâmetro para análise. 

Número 
absoluto 

Quanto maior 
melhor 

Nº de menções Para análise e mensuração 
do desempenho 

Quantidade de pessoas que tiveram a ação de mencionar o perfil 
social da marca na internet. 

Número 
absoluto 

Quanto maior 
melhor 

Proporções negativas e positivas 
das menções 

Para análise e mensuração 
do desempenho 

Dentre as menções realizadas, identificar a proporção das que 
tiverem o teor positivo e as que tiveram o teor negativo. Porcentagem Quanto maior 

melhor 
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Quadro 33 – Métricas de e-commerce referentes ao “Engajamento” do e-consumidor nos perfis em mídas sociais do site de e-commerce. 
 (conclusão) 

Métrica Possível utilização Definição Unidade de 
medida Orientação 

Frequência de menções Para análise e mensuração 
do desempenho 

Quantidade de menções realizadas em determinada frequência em 
um periodo definido como parâmetro para análise. 

Número 
absoluto 

Quanto maior 
melhor 

Recência de menções Para análise e mensuração 
do desempenho 

Quantidade de menções realizados em um periodo recente definido 
como parâmetro para análise. 

Número 
absoluto 

Quanto maior 
melhor 

Nº de comentários Para análise e mensuração 
do desempenho 

Número de comentários realizados frente a marca ou alguma ação 
realizada pela mesma. 

Número 
absoluto 

Quanto maior 
melhor 

Frequência de comentários Para análise e mensuração 
do desempenho 

Quantidade de comentários realizados em determinada frequência 
em um periodo definido como parâmetro para análise. 

Número 
absoluto 

Quanto maior 
melhor 

Recência de comentários Para análise e mensuração 
do desempenho 

Quantidade de comentários realizados em um periodo recente 
definido como parâmetro para análise. 

Número 
absoluto 

Quanto maior 
melhor 

Proporções negativas e positivas 
dos comentários 

Para análise e mensuração 
do desempenho 

Dentre os comentários realizados, identificar a proporção das que 
tiverem o teor positivo e as que tiveram o teor negativo. Porcentagem Quanto maior 

melhor 

Links de referência para mídias 
sociais 

Para análise e 
mensuração do 

desempenho 

Quantidade de sites externos que possuem link direcionador para as 
mídias sociais da marca em análise. 

Número 
absoluto  

Quanto maior 
melhor 

Pessoas falando sobre Para análise e mensuração 
do desempenho 

Número de pessoas falando sobre a marca em ações de 
comentários, publicações, compartilhamentos e etc. 

Número 
absoluto 

Quanto maior 
melhor 

Proporção de pessoas falando sobre 
por seguidores 

Para análise e mensuração 
do desempenho 

Proporção de pessoas falando sobre a 
marca sobre o número total de seguidores Porcentagem Quanto maior 

melhor 

Viralização Para análise e mensuração 
do desempenho 

Abrangência da retransmissão do conteúdo pelas mídias 
sociais, a partir do alcance da mensagem. 

Número 
absoluto 

Quanto maior 
melhor 

Recomendações Para análise e mensuração 
do desempenho Número de pessoas que recomendaram a marca na internet. Número 

absoluto 
Quanto maior 

melhor 

Frequência das reomendações Para análise e mensuração 
do desempenho 

Quantidade de recomendações realizadas em determinada 
frequência em um periodo definido como parâmetro para análise. 

Número 
absoluto 

Quanto maior 
melhor 

Recência das reomendações Para análise e mensuração 
do desempenho 

Quantidade de recomendações em um periodo recente definido 
como parâmetro para análise. 

Número 
absoluto 

Quanto maior 
melhor 

Fonte: Elaborado pelo autor.  
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Por fim, foram listadas 95 métricas, sendo 9 do estágio “Encontro”, 3 referentes à interseção 

dos estágios “Encontro” e “Entrada”, 11 métricas do estágio “Entrada”, 6 referentes à 

interseção dos estágios “Entrada” e “Envolvimento”, 19 referentes ao estágio 

“Envolvimento”, 2 referentes à interseção dos estágios “Envolvimento” e “Efetivação”, 16 

referentes ao estágio “Efetivação” e 29 referentes ao estágio “Engajamento”. 

 

Para a melhor compreensão da organização das métricas propostas tem-se a apresentação de 

um framework (Figura 4) em que são expostas as etapas do modelo teórico “5 Es” do 

processo de compras proposto e a indicação de cada uma das métricas identificadas referentes 

a cada estágio. 
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Figura 4 – Modelo 5 Es de organização das métricas de e-commerce. 
Fonte: Elaborado pelo autor.  
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Para a definição dos indicadores de desempenho do site de e-commerce a serem analisados neste 

estudo, considerou-se a relevância das métricas identificadas (KAUSHIK, 2010; KENT et al., 

2011; EVANS, 2010; FAGAN, 2014), bem como os 95 indicadores identificados e organizados 

nos cinco estágios de evolução do processo de compra proposto. Considerou-se, ainda, a 

possibilidade de acesso aos dados de forma gratuita, a partir da internet. Dessa forma, propõe-se a 

análise de dez indicadores (Quadro 34): (1) Acesso por busca orgânica; (2) Links de referência; 

(3) Visit share; (4) Tempo médio diário no site; (5) Taxa de rejeição; (6) Pageviews diária por 

visitante; (7) Popularidade da página (ranking Brasil); (8) Seguidores; (9) Pessoas falando sobre; e 

(10) Pessoas falando sobre por seguidores.  

 

Quadro 34 – Indicadores formativos do construto desempenho utilizados neste estudo 

Indicador Definição Estágio Unidade de 
Medida Orientação Fonte 

(1) Acesso por 
busca orgânica 

Acessos realizados após cliques 
em links dos resultados orgânicos 
dos buscadores 

1- Encontro Porcentagem 
Quanto 
maior  

melhor 

Alexa.com 
(2015) 

(2) Links de 
referência 

Quantidade de links externos que 
direcionam para o site em análise. 1-  Encontro Valor 

absoluto 

Quanto 
maior  

melhor 

Alexa.com 
(2015) 

(3) Visit share 

Participação de visitas do site de 
e-commerce em análise em 
relação ao número total de visitas 
de sites da categoria “Compras e 
Classificados” 

2- Entrada Porcentagem 
Quanto 
maior  

melhor 

Serasa 
Experian. 

com.br 
(2013) 

(4) Tempo 
médio diário no 

site 

Tempo médio gasto pelo cliente 
na visita ao website (KAUSHIK, 
2010) 

3- 
Envolvimento Tempo 

Quanto 
maior  

melhor 

Alexa.com 
(2015) 

(5) Taxa de 
rejeição 

Porcentagem de clientes que não 
deram sequer um clique nas 
páginas em que entraram 
(KAUSHIK, 2010) 

3- 
Envolvimento Porcentagem 

Quanto 
menor  
melhor 

Alexa.com 
(2015) 

(6) Pageviews 
diária por 
visitante 

Quantidade de páginas vistas por 
visitante único no site. 

3- 
Envolvimento 

Valor 
absoluto 

Quanto 
maior  

melhor 

Alexa.com 
(2015) 

(7) 
Popularidade da 
página (ranking 

Brasil) 

Classificação em ranking frente a 
uma estimativa da popularidade 
do site no Brasil. 

3- 
Envolvimento 

Valor 
absoluto 

Quanto 
menor  
melhor 

Alexa.com 
(2015) 

(8) Seguidores 

Número de pessoas que seguem 
ou assinam o conteúdo da marca 
para que tenham acesso as 
informações publicadas 
continuamente pela empresa. 

5- 
Engajamento 

Valor 
absoluto 

Quanto 
maior  

melhor 

Alexa.com 
(2015) 

(9) Pessoas 
falando sobre 

Número de pessoas falando sobre 
a marca em ações de comentários, 
publicações, compartilhamentos e 
etc. 

5- 
Engajamento 

Valor 
absoluto 

Quanto 
maior  

melhor 

Alexa.com 
(2015) 

(10) Pessoas 
falando sobre 
por seguidores 

Quantidade de links externos que 
direcionam para o site em análise. 

5- 
Engajamento Porcentagem 

Quanto 
maior  

melhor 

Alexa.com 
(2015) 

Fonte: Elaborado pelo autor  
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É possível observar que dos 10 indicadores a serem analisados, 2 indicadores (Acesso por 

busca orgânica e Links de referência) pertencem ao Estágio 1-Encontro, 1 indicador (Visit 

share) pertence ao Estágio 2-Entrada, 4 indicadores (Ranking Brasil, Taxa de rejeição, Page 

views diária por visitante e Tempo de permanência no site) pertencem ao  Estágio 3-

Envolvimento, e 3 indicadores (Seguidores, Pessoas falando sobre e Pessoas falando sobre 

por seguidores) pertencem ao Estágio 5- Engajamento). É importante ressaltar que a análise 

conjunta destes indicadores contribuem para uma percepção significativa do desempenho do 

site de e-commerce quanto a sua “encontrabilidade” na internet, à abrangência de visitas e ao 

interesse dos usuários no site. Porém, a impossibilidade prática do levantamento de 

indicadores do Estágio 4-Efetivação tende a não invalidar a comparação do desempenho dos 

sites de e-commerce analisados neste estudo. Esta tendência é considerada a partir da 

relevância atribuída por diversos autores (KAUSHIK, 2010; EVANS, 2010; KENT et al., 

2011; MAREK, 2011; TUTEN; SOLOMON, 2013; FAGAN, 2014) aos dez indicadores a 

serem analisados. 
 

Diante do objetivo de ilustrar os valores atribuídos a cada um destes indicadores para os dez 

sites de e-commerce a serem analisados neste estudo, realizou-se, de forma secundária, a 

partir do acesso dos sites SerasaExperian.com.br (2013) e Alexa.com (2015), o levantamento 

destes valores, conforme apresentado na Tabela 1. 
 

Mediante aos referidos indicadores formativos do desempenho do site de e-commerce, tem-se 

como um dos objetivos deste estudo compreender se há relação entre satisfação e lealdade dos 

e-consumidores com estes indicadores de desempenho propostos, em que se apresenta H13: 

 

H13: Quanto maior a lealdade do e-consumidor, maior o desempenho da empresa de e-

commerce. 
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Tabela 1 – Valor do Indicadores formativos do construto Desempenho, considerados neste estudo, por site de e-commerce. 
 

Sites de E-
commerce 

(1) Acesso 
por busca 
orgânica 

(%) 

(2) Links de 
Referência 

(3) Visit 
Share 
(%) 

(4) Tempo 
médio 

diário no 
site 

(5) Taxa 
de 

Rejeição 
(%) 

(6) 
Pageviews 
diária por 
visitante 

(7) 
Popularidade 

da página 
(Posição no 

Rank Brasil) 

(8) 
Seguidores 

(9) 
Pessoas 
falando 
sobre 

(10) Pessoas 
falando sobre 

/ Seguidor 
(%) 

VARIÁVEL: DESEMP1 DESEMP2 DESEMP3 DESEMP4 DESEMP5 DESEMP6 DESEMP7 DESEMP8 DESEMP9 DESEMP10 

Mercado Livre 
Brasil 

20,50 5772 10,11 0:11:30 17,70 11,73 9 3.007.471 37.287 1,24 

Americanas.com 21,70 2543 4,80 0:05:11 32,90 5,12 28 4.077.228 15.569 0,38 

Buscapé 30,90 2842 3,47 0:02:35 28,80 3,72 35 1.389.906 17.056 1,23 

Dafiti.com.br 18,80 1356 3,35 0:06:30 27,40 7,30 105 6.628.337 20.753 0,31 

Bomnegócio.com 30,40 614 3,05 0:05:15 31,90 5,10 250 1.264 46 3,64 

OLX 17,50 1436 2,78 0:12:51 22,80 12,78 17 8.174.747 22.721 0,28 

NetShoes 6,60 854 2,74 0:03:37 51,00 3,45 48 9.370.627 22.101 0,24 

ShoppingUOL 7,60 916 3,05 0:01:19 49,50 1,27 222 72.974 58 0,08 

Casas Bahia 23,90 906 2,78 0:05:12 31,40 4,94 97 1.168.257 15.983 1,37 

Groupon Brazil 14,40 458 2,74 0:04:12 40,00 3,65 271 1.386.8250 19.756 0,14 

Fonte: Elaborada pelo autor  
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2.11 Proposição de um modelo teórico integrativo: Antecedentes da satisfação em e-

commerce, E-S-QUAL / E-RecS-QUAL e desempenho 

 

Observada a considerável relevância dos estudos de e-satisfação e e-qualidade, propõe-se uma 

análise teórico-comparativa (Quadro 35) das dimensões utilizadas pelo modelo de 

antecedentes da satisfação proposta por  Anderson e Swaminathan (2011) e das dimensões 

utilizadas por Parasuraman et al. (2005) nas escalas E-S-QUAL e E-RecS-QUAL. 

 

A partir do quadro comparativo, observa-se que das sete dimensões propostas pelas escalas E-

S-QUAL e E-RecS-QUAL (PARASURAMAN et al., 2005), seis apresentam-se de forma 

mais abrangente e/ou mais aprofundada na escala de antecedentes da satisfação em e-

commerce (ANDERSON; SWAMINATHAN, 2011). A única dimensão das escalas E-S-

QUAL e E-RecS-QUAL (PARASURAMAN et al., 2005) não citada de forma similar é a 

dimensão privacidade. Diante disso, observa-se a possibilidade de integrar esta dimensão 

privacidade às demais oito dimensões do modelo proposto por Anderson; Swaminathan 

(2011). Tal decisão é corroborada, ainda, por dois aspectos principais: pela conclusão dos 

estudos de Kurt e Atrek (2012) – baseado no modelo KANO – que ao analisarem a 

atratividade das dimensões de E-S-QUAL, observaram que a dimensão “Privacidade” 

apresenta-se como a mais importante desta escala; e pela relevância que a privacidade 

apresenta para os consumidores de e-commerce, destacada por diversos autores (LIMEIRA, 

2003; TURBAN et al., 2007; CERIBELI, et al., 2015; ZHANG; WANG, 2015). 
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Quadro 35 – Comparativo entre os modelos antecedentes da satisfação em e-commerce e E-S-QUAL / E-RecS-QUAL 
 (continua) 

AUTORES ESCALA DIMENSÃO DEFINIÇÃO ANÁLISE COMPARATIVA 

Anderson e 
Swaminathan 
(2011) 

Antecedentes da 
Satisfação em E-
commerce 

Adaptabilidade 
Capacidade de uma loja de e-commerce reconhecer um cliente e, a partir disso, 
organizar as ofertas, adequar o serviço e proporcionar uma experiência de compra 
online de forma personalizada ao e-consumidor. 

Não está presente nas escalas E-S-QUAL e E-RecS-
QUAL. 

Interatividade 
Nível de interação positiva que ocorre entre a empresa de e-commerce e seus clientes a 
partir da disponibilidade e eficácia dos instrumentos de apoio e comunicação dialogada 
em via dupla entre a empresa e o e-consumidor.  

Apresenta similaridade com a dimensão “Contato”, 
presente na escala E-RecS-QUAL. Porém 
“Interatividade” apresenta-se de forma mais 
abrangente e aprofundada. 

Fornecimento 
de informações 

Nível de informações relevantes sobre pós-compra, treinamento e serviços para os 
clientes, que são fornecidas pela empresa com o objetivo de ampliar a abrangência e 
profundidade das experiências de consumo do e-consumidor ao longo do tempo 

Apresenta similaridade com as dimensões 
“Eficiência” e “Disponibilidade do sistema”, 
presentes na escala E-S-QUAL. Porém 
“Fornecimento de informações” apresenta-se de 
forma mais aprofundada e específica. 

Compromisso 
com o cliente;  

Força dos relacionamentos com os atuais e potenciais e-consumidores em todo o 
processo de compra online, envolvendo a pré-compra, a compra e o pós-compra. 

Apresenta similaridade com as dimensões 
“Cumprimento/Realização”, “Responsabilidade” e 
“Compensação”, presentes na escala E-S-QUAL. 
Porém “Compromisso com o cliente” apresenta-se 
de forma mais abrangente. 

Rede de clientes 
As empresas de e-commerce possibilitam que aos e-consumidores compartilharem 
opiniões entre si por meio de ferramentas e aplicativos sociais no site que possibilitem, 
por exemplo, a inserção de comentários e avaliações. 

Não está presente nas escalas E-S-QUAL e E-RecS-
QUAL 

Variedade; Capacidade de um e-commerce em oferecer uma ampla gama de produtos e serviços. Não está presente nas escalas E-S-QUAL e E-RecS-
QUAL 

Facilidade na 
transação;  

O cliente sente que está em um site de navegabilidade simples, intuitiva e amigável, de 
forma a minimizar o esforço e o tempo de navegação exigida, facilitar o encontro das 
informações desejadas e efetivar a transação de compra facilmente. 

Apresenta similaridade com as dimensões 
“Eficiência” e “Disponibilidade do sistema”, 
presentes na escala E-S-QUAL. Porém “Facilidade 
na transação” apresenta-se mais abrangente. 

Ambiente visual Utilização de uma apresentação visual do website que seja agradável aos olhos e à 
mente e capaz de envolver o cliente em uma experiência de compra estimulante. 

Não está presente nas escalas E-S-QUAL e E-RecS-
QUAL 

Parasuraman, 
Zeithaml e 
Malhotra 
(2005) 

E-S-QUAL Qualidade de 
eficiência 

Refere-se aos consumidores acessarem o website, encontrarem os produtos e/ou 
informações que desejam e realizarem o pagamento com esforço mínimo. 

Apresenta similaridade com as dimensões 
“Facilidade na transação” e “Fornecimento de 
informações”, presentes de forma mais aprofundada 
e específica na escala antecedentes da e-satisfação 
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Quadro 35 – Comparativo entre os modelos antecedentes da satisfação em e-commerce e E-S-QUAL / E-RecS-QUAL 
(conclusão) 

AUTORES ESCALA DIMENSÃO DEFINIÇÃO ANÁLISE COMPARATIVA 

Parasuraman, 
Zeithaml e 
Malhotra 
(2005) 

E-S-QUAL 

Qualidade de 
disponibilidade Refere-se ao funcionamento correto e técnico do site. 

Apresenta similaridade com as dimensões 
“Facilidade na transação” e “Fornecimento de 
informações”, presentes de forma mais aprofundada 
e específica na escala antecedentes da e-satisfação. 

Qualidade de 
cumprimento 
(realização) 

Refere-se ao cumprimento das promessas, como ter o produto em estoque e entregar no 
tempo informado. 

Apresenta similaridade com a dimensão 
“Compromisso” presente de forma mais 
abrangente, aprofundada e específica na escala 
antecedentes da e-satisfação. 

Qualidade de 
privacidade 

Inclui a garantia de que as informações pessoais e de pagamento, como de cartão de 
crédito, por exemplo, serão protegidas. 

Não está presente na escala antecedentes da e-
satisfação. 

E-RecS-QUAL 

Responsabilidade Refere-se à capacidade da empresa de prover informações corretas aos consumidores 
quando eles têm algum problema, como procedimentos, trocas e garantias. 

Apresenta similaridade com a dimensão 
“Compromisso” presente de forma mais 
abrangente, aprofundada e específica na escala 
antecedentes da e-satisfação. 

Compensação Refere-se a estorno de compras, entregas e custos de operações negativas desfeitas. 

Apresenta similaridade com a dimensão 
“Compromisso” presente de forma mais 
abrangente, aprofundada e específica na escala 
antecedentes da e-satisfação. 

Contato Refere-se à capacidade dos consumidores de conseguirem entrar em contato com 
alguém da empresa sem demora, seja online, por chat ou telefone. 

Apresenta similaridade com a dimensão 
“Interatividade” presente de forma mais abrangente, 
aprofundada e específica na escala antecedentes da 
e-satisfação. 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Considerada a relevância, abrangência e profundidade dos antecedentes da e-satisfação 

propostos por Anderson; Swaminathan (2011), aliado à necessidade destacada por Kurt; Atrek 

(2012) da inclusão de dimensões de qualidade atraente na escala E-S-QUAL, bem como da 

observada importância da dimensão “privacidade” para esta escala e para o e-commerce, 

propõe-se a integração complementar das dimensões de cada um dos modelos: Antecedentes 

da e-satisfação (ANDERSON; SWAMINATHAN, 2011) e E-S-QUAL / E-RecS-QUAL 

(PARASURAMAN et al., 2005). Além disso, observa-se a relevância das análises 

envolvendo a relação destas dimensões com o desempenho do site de e-commerce. Assim, 

propõe-se o seguinte modelo teórico para a análise das relações entre satisfação, lealdade e 

desempenho em e-commerce (Figura 5):  

 

Figura 5 – Modelo de pesquisa proposto – Integrativo de satisfação, lealdade e 

desempenho em e-commerce 

 

 
Fonte: Elaborada pelo autor.  
 

Dentre as inovações pretendidas com o modelo proposto, destacam-se: integração da 

dimensão “Privacidade” – proveniente da escala E-S-QUAL – ao modelo apresentado 
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originalmente por Anderson; Swaminathan (2011); reinclusão das dimensões “Interatividade” 

e “Fornecimento de informações” não aceitas inicialmente pelo estudo realizado por 

Anderson; Swaminathan (2011); inclusão de um construto de “Desempenho”; e aplicação no 

mercado brasileiro do novo modelo, aprimorado a partir do proposto por Anderson; 

Swaminatan (2011). Diante do modelo proposto, têm-se as hipóteses (Quadro 36): 

 

Quadro 36 – Hipóteses do modelo de pesquisa 

H HIPÓTESES 

H1 
Quanto maior o compromisso da empresa de e-commerce com o cliente, maior a satisfação do e-
consumidor. 

H2 
Quanto mais agradável o ambiente visual do site de e-commerce, maior a satisfação do e-
consumidor. 

H3 
Quanto maior a variedade de produtos oferecida pela empresa de e-commerce, maior a 
satisfação do e-consumidor. 

H4 
Quanto maior a possibilidade dos clientes conectarem em rede entre si através do site de e-
commerce, maior a satisfação do e-consumidor. 

H5 
Quanto maior a interatividade ao utilizar a empresa de e-commerce, maior a satisfação do e-
consumidor. 

H6 
Quanto maior a facilidade de se realizar transações com a empresa de e-commerce, maior a 
satisfação do e-consumidor. 

H7 
Quanto maior o fornecimento de informações pela empresa de e-commerce, maior a satisfação  
do e-consumidor. 

H8 Quanto maior a adaptabilidade do site de e-commerce, maior a satisfação do e-consumidor; 

H9 
Quanto maior a privacidade ao utilizar a empresa de e-commerce, maior a satisfação do e-
consumidor. 

H10 Quanto maior a satisfação do e-consumidor, maior a lealdade do e-consumidor. 
H11 A relação causal entre a satisfação e a lealdade do e-consumidor é influenciada pela confiança. 
H12 A relação causal entre a satisfação e a lealdade do e-consumidor é influenciada pela inércia. 
H13 Quanto maior a lealdade do e-consumidor, maior o desempenho da empresa de e-commerce. 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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3 METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

Em uma pesquisa científica, o método a ser escolhido deverá designar o processo para a 

solução do problema. Portanto, deve ser adequado a este (GONÇALVES; MEIRELLES, 

2004). Por objetivar analisar relações entre variáveis e construtos a partir de hipóteses 

previamente estabelecidas e de pressupostos construídos por pesquisas anteriores, este estudo 

caracteriza-se como pesquisa conclusiva descritiva (GIL, 1999). Este tipo de pesquisa 

apresenta características específica destacadas por Gonçalves; Meirelles (2004, p. 37): 

 
[...] em si mesma constitui um processo estruturado, uma vez que se conhecem o problema-
raiz e as metodologias factíveis para resolvê-lo. A pesquisa é descritiva em razão de ser 
uma pesquisa em ambiente aberto (em que se admite frouxamente o ceteris paribus), em 
que incide variáveis espúrias nas medidas efetuadas, principalmente, no processo de coleta 
de dados. É conclusiva porque se admitem, ceteris paribus e com limitações apresentadas, 
que se resolvem o problema foco. 

 

Por adotar métricas numéricas e utilizar a linguagem matemática como forma de tratar as 

análises e de expressá-las (GONÇALVES; MEIRELLLES, 2004), este estudo é definido 

como quantitativo. Cresswell (2007) e Kerlinger (2003) afirmam que o estudo quantitativo 

apresenta-se adequado quando a operacionalização dos construtos já é conhecida e pretende-

se estabelecer relações entre variáveis dependentes e independentes. Gonçalves; Meirelles 

(2004) reconhecem a adequação da pesquisa quantitativa quando se objetiva compreender a 

extensão do objeto de estudo a partir da perspectiva estatística. As técnicas de análise a serem 

utilizadas apoiam-se em estatísticas multivariadas, mediante a utilização da modelagem de 

equações estruturais. 

 

O método de coleta desta pesquisa foi o survey, devido ao fato de o estudo apresentar 

adequação às características mais relevantes deste método indicadas por Babbie (1999), e 

descritas na sequência: 

 

 - Lógica: “dados de survey facilitam a aplicação cuidadosa do pensamento lógico” 

(BABBIE, 1999, p. 82); 

- Determinística: o formato da pesquisa permite a “elaboração clara e rigorosa de um 

modelo lógico” baseado no sistema determinístico de causa e efeito” (BABBIE, 1999, 

p. 83); 
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- Geral: as pesquisas buscam “entender a população maior da qual a amostra foi 

inicialmente selecionada” (BABBIE, 1999, p. 83); 

- Parcimoniosa: “pesquisadores de survey querem obter o máximo de compreensão 

com o menor número de variáveis” (BABBIE, 1999, p. 84); 

- Específica: por meio da descrição precisa de como os analistas de survey 

desenvolveram e representaram as medidas, “o leitor sabe exatamente o que estas 

medidas representam” (BABBIE, 1999, p. 85). 

 

Survey é a denominação atribuída ao levantamento de dados em campo. Caracteriza-se pelo 

ato de realizar interrogação direta sobre o problema que se objetiva estudar a uma quantidade 

expressiva de pessoas, para, em seguida, extrair conclusões mediante a análise quantitativa 

dos dados coletados (GIL, 2010).  

 

Além dos aspectos destacados por Babbie (1999), Gil (2010) discorre sobre algumas das 

vantagens desta estratégia de levantamento de dados, dentre as quais se destacam: 

- O conhecimento direto da realidade, devido ao fato de as respostas serem 

fornecidas por pessoas associadas ao fenômeno estudado, o que isenta os 

pesquisadores da realização de interpretações subjetivas sobre os dados e 

informações fornecidas. 

- A economia e a rapidez, principalmente quando o método de coleta for o 

questionário. 

- A quantificação das variáveis, o que possibilita a sua análise por meio dos métodos 

estatísticos.  

 

Além dessas vantagens, dentre as desvantagens destacadas por Gil (2010) ressalta-se que 

aquela que tende a possuir maior influência sobre o problema desta pesquisa é a ênfase nos 

aspectos perceptivos. Isso, porque os dados coletados e analisados nesta pesquisa refletem as 

percepções dos respondentes em relação ao fenômeno estudado, sem necessariamente 

coincidir com a realidade de fato. 

 

O método survey pressupõe a seleção de uma dada amostra de participantes a ser submetida a 

questionários com respostas codificadas de forma padronizadas e registradas 

quantitativamente, objetivando obter informações relevantes ao tema estudado (BABBIE, 

1999). Posteriormente, todos os registros são submetidos a análise agregada, para que as 
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correlações entre as respostas possam ser determinadas e permitam que as conclusões sejam 

generalizadas quanto à amostra original (BABBIE, 1999). Para este estudo, propõe-se a 

utilização da escala Likert para a mensuração padronizada dos indicadores com onze pontos 

de escala, que variam entre (0) “Discordo totalmente” e (10) “Concordo totalmente”. 

 

O survey desta pesquisa caracteriza-se como transversal, devido ao fato de se buscar mensurar 

o fenômeno em um dado corte temporal a partir de um levantamento considerado instantâneo 

(GONÇALVES; MEIRELLES, 2004; BABBIE, 1999). Segundo Babbie (1999), a partir do 

objetivo de se fazer asserções explicativas sobre a população – algo comum à maioria dos 

surveys –, a explicação, em geral, pressupõe “exame simultâneo de duas ou mais variáveis” 

(BABBIE, 1999, p. 97), o que é definido como uma análise multivariada.  

 

3.1 Processo de pesquisa 

 

O modelo teórico detalhado no item 2.11 desta pesquisa foi definido a partir das seguintes 

premissas técnicas: a) destina-se à investigação de um fenômeno complexo a partir da 

mensuração de elementos claramente definidos e das relações entre os mesmos; b) a 

mensuração dos elementos do modelo é feita a partir da coleta de dados do ambiente onde se 

manifesta o fenômeno estudado; c) os dados são coletados por meio de um instrumento do 

tipo questionário de respostas fechadas, derivado do modelo teórico; d) os dados coletados 

são analisados por técnicas de estatística multivariada. 

 

Os procedimentos para a elaboração do modelo podem ser descritos em duas etapas. Na 

primeira, tem-se a elaboração inicial dos elementos do modelo; na segunda, desenvolve-se o 

refinamento do modelo a partir da verificação e ajuste da semântica dos indicadores. 

 

Para a elaboração do modelo, optou-se pela pesquisa como o método essencial utilizado a 

partir de dois assuntos principais, descritos no capítulo 2: a) satisfação e lealdade em e-

commerce; e b) desempenho em organizações de comércio eletrônico.  

 

Para o ajuste da semântica dos indicadores, fez-se necessário realizar a tradução e adaptação 

do instrumento de coleta de dados da língua original (inglês) para a língua portuguesa. Para 

tanto, adotou-se o seguinte procedimento metodológico, em quatro fases: a) três indivíduos 

proficientes em língua inglesa traduziram a escala original, em inglês, para o português, 
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individualmente; b) uma discussão para consenso resultou numa versão única em português; 

c) um especialista em tradução, registrado como tal junto nos consulados americano e 

britânico, traduziu a versão em português para o inglês; e d) por fim, a tradução foi 

comparada ao original, confirmando-se a consistência da versão em português. 

 

Em continuidade à etapa de verificação e ajuste da semântica dos indicadores do modelo, 

além da tradução das escalas para a versão em português, foram realizados pré-testes que 

assegurassem a adequação da linguagem e o entendimento das variáveis que compõem o 

modelo. 

 

Babbie (1999) aconselha que sejam realizados pré-testes a partir do objetivo de evitar que se 

inicie a coleta de dados com o despêndio elevado de recursos e trabalho sem que os objetivos 

sejam alcançados. Em confluência com a argumentação de Babbie (1999), Gonçalves; 

Meirelles (2004) apoiam a relevância de se mitigar potenciais riscos da execução da pesquisa 

por meio do pré-teste. Assim, sugere-se que, mediante à adoção do método survey, em 

situação nas quais já sejam conhecidos os operacionalizadores das variáveis com escalas 

testadas ou não, utilize-se do seguinte processo: 

 

- Elaboração do instrumento de pesquisa (questionário)  

- Pré-teste – a ser realizado no instrumento de pesquisa (questionário) - para a 

verificação de linguagem e entendimento das variáveis 

- Aplicação do instrumento de pesquisa e teste de viés e não resposta[...] 

- Validação das variáveis do instrumento de pesquisa. Geralmente, com α de 

Cronbach, análise fatorial oblíqua e outros 

- Elaboração e análise dos resultados (GONÇALVES; MEIRELLES, 2004, p. 110). 

 

3.1.1 Pré-teste para refinamento do instrumento de coleta 

 

Malhotra (2006, p. 308) afirma que o pré-teste se refere ao “teste do questionário em uma 

pequena amostra dos entrevistados, com o objetivo de identificar e liminar problemas 

potenciais”. Nesta pesquisa, utilizou-se pré-teste específico, com o objetivo de testar todos os 

aspectos do questionário, incluindo “conteúdo da pergunta, o enunciado, a sequência, o 

formato e o leiaute, dificuldade da pergunta e instruções” (MALHOTRA, 2006, p. 308). O 

pré-teste realizado ocorreu em três etapas: a) as variáveis foram apresentas presencialmente a 
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pessoas de perfis distintos representantes do público-alvo respondente da pesquisa, conforme 

orienta Malhotra (2006); b) o modelo teórico proposto foi submetido a uma análise de juízes, 

com o objetivo de verificar a adequação semântica dos indicadores, a partir da orientação de 

Pasquali (2005) e Hair et al. (2009, p. 594); e c) foram adotadas decisões para o ajuste 

semântico das variáveis que se apresentaram de forma confusa ou não foram igualmente 

compreendidas por todos os participantes do pré-teste, bem como decisões referentes a 

sequência, formato, leiaute e instruções do questionário. 

 

Na primeira etapa do pré-teste, foram aplicadas entrevistas presenciais a 20 pessoas de perfis 

diversos e representante do público-alvo da coleta de dados. A diversidade do perfil de 

respondentes evidencia-se a partir da faixa etária (de 10 a 60 anos), das classes sociais (A a 

D), do grau de instrução (de “ensino fundamental incompleto” a “mestres”) e da frequência de 

compra anual pela internet (de “1 vez por ano” a “mais de 10 vezes por ano”). Diante das 

diferentes compreensões de cada item do instrumento de coleta, foram anotadas observações 

– a serem consideradas na terceira etapa – quanto às intepretações e às possíveis melhorias 

semânticas que tenderiam a tornar a intepretação das variáveis mais adequadas e facilmente 

compreendidas. Os itens que obtiveram maior quantidade e enfoque dos entrevistados quanto 

às dúvidas de intepretação ou inadequação foram classificados em destaque, para a tomada de 

decisões de ajuste e adequação a serem feitas posteriormente. 

 

Na segunda etapa, o instrumento de coleta foi enviado por e-mail a 10 pesquisadores da 

administração – sendo 6 doutorandos do Centro de Pesquisa em Administração da 

Universidade Federal de Minas Gerais (CEPEAD/UFMG) – para uma análise prévia e 

posterior entrevista por telefone, quanto à interpretação individual semântica de cada variável 

e à percepção do instrumento de coleta como um todo. Além da análise de cada pesquisador, 

foram ressaltadas as observações realizadas pelos entrevistados da primeira etapa, para análise 

da necessidade do ajuste semântico dos itens do questionário e demais adequações. Também 

nesta etapa foi considerada a orientação de Hair et al., (2009, p. 594) quanto à exclusão de 

itens redundantes ou semelhantes. 

 

Na terceira etapa, as decisões finais de ajustes semânticos referentes a cada um dos itens do 

questionário foram adotadas, bem como as adequações referentes aos demais aspectos do 

instrumento de coleta analisados no pré-teste. Ressalta-se o fato de que todas as alterações 

realizadas foram consentidas pelos pesquisadores participantes da segunda etapa. Diante das 
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adequações realizadas e a partir da percepção consensual de que não seriam necessárias 

quaisquer novas mudanças, seguiu-se a orientação de Malhotra (2006), de que é necessário 

conduzir o pré-teste somente até que se observe a necessidade de alterações no instrumento de 

coleta. Assim, considerou-se esta etapa como encerrada e satisfatória, para dar início à coleta 

de dados. 

 

3.2 Procedimentos para a coleta de dados 

 

A coleta de dados ocorre a partir dos procedimentos de planejamento e elaboração 

previamente executados. Refere-se à ação efetiva do pesquisador sobre o fenômeno em estudo 

(PACHECO JÚNIOR et al., 2007). É preciso delimitar previamente uma dada população, 

sobre a qual se objetiva acessar uma amostra significativa de indivíduos que deverão ser 

submetidos ao instrumento de pesquisa (CRESWELL, 2007). 

 

3.2.1 A população e a amostra da pesquisa 

 

Malhotra (2006, p. 320) define a população da pesquisa como “a soma de todos os elementos 

que compartilham algum conjunto comum de características e que compreende o universo 

para o problema de pesquisa de marketing.” Diante disso, tem-se que a população da pesquisa 

são pessoas que têm como característica o fato comum de comprarem ou já terem comprado 

produtos em sites de e-commerce. 

 

A fim de se delimitar de forma mais específica os respondentes-alvo da pesquisa, ressalta-se a 

relevância da delimitação da amostra, definida por Malhotra (2006, p. 320) como “um 

subgrupo dos elementos da população selecionada para participação no estudo”. Para a 

delimitação da amostra, considerou-se o objetivo de compreender o índice de satisfação e 

lealdade dos consumidores em relação a determinadas empresas de atuação nacional e 

relacionar estes conceitos ao desempenho destas organizações. Assim, torna-se necessário 

definir as respectivas empresas que terão seus consumidores consultados e os desempenhos 

analisados. Para tanto, foram identificadas as dez empresas de e-commerce do Brasil que 

possuem as maiores quantidades de acessos – ranqueadas a partir do indicador visit share – 

apresentadas em estudo publicado pela empresa Serasa Experian em 2013. Dessa forma, 

delimita-se a amostra do estudo a pessoas que compram ou já compraram produtos em pelo 

menos uma das dez principais lojas de comércio eletrônico do Brasil, a saber: Mercado Livre 
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Brasil; Americanas.com; Buscapé; Dafiti.com.br; Bomnegócio.com; OLX; NetShoes; 

ShoppingUOL; Casas Bahia e Groupon Brazil. 

 

Quanto à amostragem adequada, utilizou-se o procedimento da amostragem bola de neve, 

caracterizada por Malhotra (2006) como não probabilística e iniciada a partir de respostas por 

um grupo inicial selecionado aleatoriamente, que, após responder, incentiva a resposta por 

outras pessoas. Este procedimento pode se expandir por meio da obtenção de possíveis 

entrevistados a partir de novos entrevistados em ondas sucessivas (MALHOTRA, 2004). 

 

Quanto ao número de respondentes necessários, Hair; Black et al. (2009, p. 108 e 236) 

afirmam que é preciso uma amostra de pelo menos cinco vezes o número de variáveis a serem 

analisadas quando um dos objetivos do estudo for a verificação da dimensionalidade 

subjacente aos dados por meio da análise fatorial, como é o caso desta investigação. Com 56 

variáveis de interesse, a pesquisa exigiu o mínimo de 280 respondentes para compor a 

amostra válida para a análise do modelo teórico proposto. A partir do número de 1.087 

respondentes totais, observa-se que a amostragem desta pesquisa possui a proporção 

aproximada de 19 vezes o número de variáveis. 

 

3.2.2 O questionário 

 

O questionário foi disponibilizado na internet, por meio da ferramenta Google Docs. O 

endereço de acesso foi informado em carta-convite enviada a potenciais respondentes via de 

correio eletrônico (e-mail) e perfis pessoais em redes sociais digitais. Além disso, incentivou-

se que o questionário fosse enviado e compartilhado para outras pessoas a partir do 

procedimento denominado de  “bola de neve”, conforme orientado por Malhotra (2006). 

 

Segundo Malhotra (2006, p. 189), em entrevistas pela internet os entrevistados podem “ser 

recrutados online, a partir de banco de dados de respondentes em potencial, ou por métodos 

convencionais (correio, telefone)”, em situações em que são conduzidos a determinado 

endereço na web para que preencham as respostas do instrumento de coleta. A partir disso, o 

questionário foi disponibilizado no endereço na web www.pesquisaufmg.com.br e foi 

organizado em dezenove páginas (APÊNDICE A): 

- A primeira contém uma introdução sobre a pesquisa, além de instruções gerais 

sobre o preenchimento.  
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- A segunda contém perguntas referentes à forma como o respondente utiliza a 

internet para compras (frequência de utilização, frequência e recência de compra). 

- A terceira contém a indicação para que o respondente selecionasse um dentre os 

dez sites de compras pela internet participantes deste estudo, priorizando aquele 

em que realiza compras com mais frequência em períodos recentes. 

- A quarta contém orientações quanto ao preenchimento. 

- Da quinta à décima sétima está o corpo do questionário, em que em cada página 

contém as variáveis referentes a um construto. 

- Na décima oitava estão treze perguntas, em que cada uma se refere a uma 

percepção geral do entrevistado frente a cada construto. 

- Na décima nona são solicitadas informações sobre o perfil do respondente, como: 

idade, renda mensal familiar, grau de instrução e estado em que reside. 

 

O corpo do questionário é formado por 56 itens afirmativos – estes são os indicadores, ou 

variáveis observáveis – que definem operacionalmente os construtos do modelo teórico. Além 

disso, há treze perguntas, uma referente a cada construto, quanto à percepção geral do 

entrevistado, ao final do questionário. Há um texto de ajuda próximo a cada item afirmativo 

esclarecendo o que deve ser considerado pelo entrevistado ao respondê-lo. O respondente foi 

orientado a indicar o seu grau de concordância perante a cada afirmação em uma escala de 0 a 

10, em que o valor de 0 representa discordância total e 10, representa concordância total. Para 

que fosse possível concluir o envio das respostas do questionário, todos itens deveriam ser 

obrigatoriamente respondidos. Assim, todos os questionários gerados foram respondidos por 

completo. 

 

O questionário ficou disponível para respostas durante o período que se estendeu de 

novembro de 2014 a abril de 2015. Obteve-se uma amostra total de 1.087 respondentes. As 68 

questões que fizeram parte da avaliação das variáveis e do construto a partir do questionário 

seguem descritas no Quadro 37. 
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Quadro 37 – Itens utilizados no instrumento de coleta de dados 
(continua) 

Dimensões Variável Questões 

Adaptabilidade 

ADAPTAB1 Este site faz sugestões (faz recomendações) de compra que atendem minhas necessidades. 
ADAPTAB2 Este site me possibilita comprar produtos que são adequados às minhas necessidades. 
ADAPTAB3 As propagandas e promoções que este site me envia são programadas para se adequarem aos meus interesses de compra. 
ADAPTAB4 Este site faz com que eu me sinta como um cliente único e valorizado. 
ADAPTAB5 Este site se adapta aos meus interesses de compra. 

Interatividade 

INTERAT1 
Este site me possibilita visualizar o produto de variadas formas (exemplo: fotos do produto de diferentes ângulos, fotos do produto em 
uso, vídeos do produto e etc.). 

INTERAT2 Este site tem uma ferramenta de busca que possibilita a rápida localização dos produtos nos quais estou interessado. 
INTERAT3 Este site possui uma ferramenta que possibilita a comparação entre os produtos do site que é muito útil para as minhas compras. 

INTERAT4 
Sinto que este site apresenta todas as informações que necessito (sobre produtos, processo de compra, políticas do site e etc.) para eu 
realizar a minha compra. 

Fornecimento de 
informações 

FORINFO1 Este site fornece informações úteis para as minhas compras. 
FORINFO2 As informações fornecidas por este site são relevantes para as minhas compras. 
FORINFO3 Eu sinto que este site considera a minha compra algo muito importante para ele. 
FORINFO4 Eu recebo lembretes que me possibilitam acompanhar as compras feitas neste site. 

FORINFO5 
Eu sinto que este site se esforça (a partir de diversos recursos de texto e imagem, como fornecimento de informações, argumentação de 
produtos, sugestão de novos produtos e etc.) para que eu compre mais. 

Comprometimento 

COMPROM1 Eu não tive problemas com compras realizadas neste site. 
COMPROM2 Os produtos que comprei no passado neste site foram entregues no prazo. 
COMPROM3 Eu sinto que este site é capaz de responder a qualquer problema que eu encontre antes, durante e após a minha compra. 
COMPROM4 Acredito que as políticas de devolução explicadas neste site são adequadas ao consumidor. 
COMPROM5 Acredito que este site seja bastante atencioso com os seus clientes. 

Rede de clientes 

REDECLI1 O site possibilita que os clientes possam trocar, entre si, informações sobre o site e produtos 
REDECLI2 Há muito incentivo, por parte do site, para que os clientes compartilhem informações sobre o site e produtos. 
REDECLI3 Os depoimentos, comentários e avaliações feitos por clientes neste site são úteis para que eu decida minha compra. 
REDECLI4 Os clientes deste site estão conectados uns aos outros. 

Variedade 
VARIEDA1 Este site oferece todos os produtos que preciso para a maioria das minhas compras online. 
VARIEDA2 Este site atende (satisfaz) a maioria das minhas necessidades pelos produtos que preciso. 
VARIEDA3 Este site possui uma vasta seleção de produtos. 
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Quadro 37 – Itens utilizados no instrumento de coleta de dados 
(continua) 

Dimensão Variável Questão 

Facilidade na 
transação 

FACTRAN1 A navegação por este site é muito intuitiva. 
FACTRAN2 Um comprador de primeira viagem é capaz de fazer uma compra neste site sem precisar de muita ajuda. 
FACTRAN3 O processo de compra neste site leva um longo tempo.* 
FACTRAN4 Este site é de fácil utilização. 

Ambiente visual 

AMBVISU1 O design deste site é muito atrativo para mim. 
AMBVISU2 Para mim, comprar neste site é agradável. 
AMBVISU3 Este site não me parece convidativo.* 
AMBVISU4 O ambiente visual deste site é confortável aos meus olhos. 

Privacidade 
PRIVACI1 Acredito que este site protege informações relacionadas aos meus hábitos de compra. 
PRIVACI2 Acredito que minhas informações pessoais não são compartilhadas com outros sites. 
PRIVACI3 Acredito que este site protege informações relacionadas ao meu cartão de crédito. 

Lealdade 

LEALDAD1 Eu frequentemente considero a possibilidade de deixar de comprar neste site para comprar em outro.* 
LEALDAD2 Enquanto o atual serviço continuar, eu duvido que eu vá de deixar de comprar neste site para comprar em outro. 
LEALDAD3 Eu normalmente acesso este site quando preciso realizar uma compra. 
LEALDAD4 Quando preciso realizar uma compra, este site é tipicamente minha primeira opção. 
LEALDAD5 Creio que esta seja minha loja virtual favorita. 
LEALDAD6 Se tivesse que comprar algo novamente, eu consideraria a possibilidade de comprar neste site 

Satisfação 

SATISFA1 Eu gosto de navegar neste site. 
SATISFA2 Estou satisfeito com a minha decisão de comprar neste site. 
SATISFA3 Acertei ao escolher por comprar neste site. 
SATISFA4 Eu me arrependo da minha decisão de comprar neste site.* 
SATISFA5 Creio ter feito a coisa certa ao comprar neste site. 

Inércia 
INERCIA1 Não acredito que vale a pena, para mim, mudar para comprar em outro site. 
INERCIA2 Eu acho complicado parar de comprar neste site para passar a comprar em outro. 
INERCIA3 Para mim, é alto o custo de tempo, dinheiro e energia em trocar e passar a comprar em outro site. 
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Quadro 37 – Itens utilizados no instrumento de coleta de dados 
(conclusão) 

Dimensão Variável Questão 

Confiança 

CONFIAN1 Eu acredito que este site me trate com honestidade. 
CONFIAN2 Posso confiar na competência deste site para eu realizar minhas compras. 
CONFIAN3 Posso confiar que este site seja seguro. 
CONFIAN4 Este site é confiável para minhas compras online. 

Percepção geral, 
referente a cada 
construto 

ADAPTAB0 Qual a avaliação que você faz sobre a CAPACIDADE deste site em SE ADAPTAR aos seus interesses de compra? 
INTERAT0 Qual a avaliação que você faz sobre a CAPACIDADE deste site em ser INTERATIVO para você? 
FORINFO0 Qual a avaliação que você faz sobre a CAPACIDADE deste site em lhe FORNECER INFORMAÇÕES para as suas compras? 

COMPROM0 
Qual a avaliação que você faz sobre a CAPACIDADE deste site de SER COMPROMETIDO em atender você muito bem em tudo que 
precisar antes, durante e após a sua compra? 

REDECLI0 Qual a sua percepção sobre a RELEVÂNCIA das CONEXÕES estabelecidas entre os CLIENTES deste site? 
VARIEDA0 Qual a avaliação que você faz sobre a VARIEDADE de produtos deste site? 
FACTRAN0 Qual a avaliação que você faz sobre a CAPACIDADE deste site em FACILITAR A SUA COMPRA? 
AMBVISU0 Qual a avaliação que você faz sobre o quão agradável é o AMBIENTE VISUAL deste site? 
PRIVACI0 Qual a avaliação que você faz sobre a CAPACIDADE deste site em preservar a PRIVACIDADE das informações da sua compra? 
LEALDAD0 Qual a sua percepção frente ao SEU NÍVEL de FIDELIDADE a este site? 
SATISFA0 Qual a sua percepção frente ao SEU NÍVEL de SATISFAÇÃO com este site? 
INERCIA0 Qual a sua percepção sobre o NÍVEL da sua DISPOSIÇÃO EM DEIXAR DE COMPRAR neste site? 
CONFIAN0 Qual a sua avaliação sobre o SEU NÍVEL de CONFIANÇA neste site? 

NOTA: 1) *Itens Reversos 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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3.2.3 Métodos e técnicas de pesquisa: 

 
Apresentam-se na sequência os métodos e técnicas utilizados para que fosse possível alcançar 

cada um dos objetivos específicos propostos (Quadro 38). 
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Fonte: Elaborado pelo autor

Quadro 38 – Métodos e técnicas de pesquisa por objetivo específico

OBJETIVOS ESPECÍFICOS TIPOS DE
PESQUISA

INSTRUMENTO
DE PESQUISA

UNIDADE DE
OBSERVAÇÃO

FERRAMENTA
DE ANÁLISE

Identificar indicadores de desempenho relevantes e dis-
poníveis para análise em empresas brasileiras de e-com-
merce; 

Exploratória, qualitativa
Exploratória documental Não se aplica.

Artigos, teses, dissertações e 
livros – literatura pertinente;

Relatórios disponíveis na in-
ternet com indicadores de 
desempenho de empresas bra-
sileiras de e-commerce.

Análise das escalas utilizadas 
pelos autores em seus respec-
tivos estudos (para as escalas)

Análise dos indicadores de de-
sempenho das empresas de e-
commerce 

Propor a integração de escalas diferentes e complementares 
referentes ao construto satisfação em e-commerce, alicer-
çado na literatura;

Exploratória, qualitativa
Exploratória documental Não se aplica. Artigos, teses, dissertações e 

livros – literatura pertinente;

Análise das escalas utilizadas 
pelos autores em seus respec-
tivos estudos

Caracterizar os respondentes pesquisados, em termos de es-
colaridade, idade, renda, frequência de utilização da internet, 
frequência anual de compras pela internet.

Descritiva, quantitativa, 
survey Dados demográficos Público respondente da pes-

quisa Estatística descritiva, SPSS

Verificar as dimensões antecedentes da satisfação em e-com-
merce;

Descritiva, quantitativa, 
survey

Questionário estruturado, 
com escalas likert

Público respondente da pes-
quisa

Análise fatorial exploratória, 
SPSS

Avaliar o grau de confiabilidade das escalas propostas Descritiva, quantitativa, 
survey

Questionário estruturado, 
com escalas likert

Público respondente da pes-
quisa Alfa de Cronbach, SPSS

Mensurar o impacto na satisfação do e-consumidor em em-
presas brasileiras de e-commerce, a partir das dimensões: 
adaptabilidade, interatividade, fornecimento de informações, 
compromisso com o cliente, rede de clientes; variedade de 
produtos, facilidade na transação, ambiente visual e privaci-
dade.

Descritiva, quantitativa, 
survey

Questionário estruturado, 
com escalas likert

Público respondente da pes-
quisa

Modelagem de equações estru-
turais

Mensurar o impacto da e-satisfação na e-lealdade. Descritiva, quantitativa, 
survey

Questionário estruturado, 
com escalas likert

Público respondente da pes-
quisa

Modelagem de equações estru-
turais

Mensurar a moderação da inércia sobre o impacto entre e-
satisfação e e-lealdade.

Descritiva, quantitativa, 
survey

Questionário estruturado, 
com escalas likert

Público respondente da pes-
quisa

Modelagem de equações estru-
turais

Mensurar a moderação da confiança sobre o impacto entre 
e-satisfação e e-lealdade.

Descritiva, quantitativa, 
survey

Questionário estruturado, 
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3.3. Procedimentos para a análise estatística do modelo teórico: 

 

O procedimento para a validação do modelo teórico desta dissertação, a partir da amostra 

coletada, foi realizado por meio de técnica de modelagem de equações estruturais (SEM), que 

se apresenta como uma extensão de métodos da estatística multivariada, especificamente da 

regressão múltipla e da análise fatorial. Segundo Bagozzi; Yi (2012, p. 8), a modelagem de 

equações estruturais (SEM) envolve “procedimentos estatísticos para testes de hipóteses 

causais, preditivas, funcionais e de mensuração”. Kline (1998) reforça que o SEM não se 

refere apenas a uma técnica estatística, mas a um conjunto de procedimentos relacionados. 

Gosling; Gonçalves (2003, p. 84) afirmam que a modelagem de equações estruturais é uma 

abordagem estatística adequada para se “testar hipóteses a respeito de relações entre variáveis 

latentes observadas”. Em complemento, Brei; Liberali (2006, p. 133) afirmam que a função 

da modelagem de equações estruturais é “a especificação e estimação de modelos de relações 

lineares entre variáveis”. Quanto às variáveis, é importante considerar que podem ser 

mensuráveis (VM) ou latentes (VL). Quando latentes, apresentam-se como construtos 

hipotéticos não mensurados de forma direta e representados por múltiplas variáveis 

mensuráveis (VM), que são os indicadores dos construtos. Diante disso, Brei; Liberali (2006, 

p. 133) afirma que um modelo de equações estruturais (SEM) é “um suposto padrão de 

relacionamentos lineares entre um conjunto de Variáveis Latentes (VLs) e Variáveis 

Mensuráveis (VMs)”. Hair et al., (2009, p. 542) apresentam a seguinte definição sobre o 

método de modelagem de equações estruturais (SEM): 

 
Técnica multivariada que combina aspectos de análise fatorial e de regressão múltipla que 
permite ao pesquisador examinar simultaneamente uma série de relações de dependência 
inter-relacionadas entre as variáveis medidas e construtos latentes (variáveis estatísticas), 
bem como entre diversos construtos latentes. 

 

Segundo Hair et al. (2005), a modelagem de equações estruturais diferencia-se das outras 

duas citadas a partir de duas características principais: a) permite a estimação simultânea de 

múltiplas relações de dependência; e b) tem a habilidade de representar em um único modelo 

as variáveis latentes, medidas indiretamente pelas variáveis observadas, e as relações de 

hierarquia e de dependência entre elas. Essas características permitem que teorias e conceitos 

completos sejam testados em um modelo único, o que tem difundido o uso de SEM em 

diversas áreas, especialmente em pesquisas de mercado (HAIR; RINGLE; SARSTEDT, 2011; 

HENSELER; RINGLE, 2009). Tais possibilidades vêm ao encontro também das 
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características do modelo teórico desta dissertação, que estabelece conceitos organizados 

hierarquicamente e com relações de dependência entre si. 

 

Hair et al., (2009, p. 559) afirmam que a “aplicação mais direta de modelagem de equações 

estruturais é uma estratégias de modelagem confirmatória” – conforme defende este estudo – 

em que o pesquisador especifica o conjunto de relações que representam a operacionalização 

da teoria e a SEM é utilizada para “avaliar quão bem o modelo se ajusta aos dados”. Diante 

disso, Brei; Liberali (2006) afirmam que SEM é determinada a priori; ou seja, incialmente, é 

exigido que o pesquisador forneça informações referentes à indicação de qual a relação entre 

as variáveis mensuráveis e latentes, bem como a direção destas relações e efeitos. Assim, as 

hipóteses do pesquisador são representadas, exatamente, por esses relacionamentos entre as 

variáveis. Observa-se, então, que SEM é um procedimento confirmatório (HAIR et al., 2009; 

BREI; LIBERALI, 2006; MALHOTRA et al., 2014), em que “o pesquisador deve estar bem 

fundamentado na teoria na especificação das relações de causa” (FARIAS; SANTOS, 2000, 

p. 115), para que o modelo seja desenvolvido antes da coleta e o principal questionamento 

seja, assim, sobre a confirmação ou não dos dados. (BREI; LIBERALI, 2006, p. 134). 

 

A análise dos modelos de equações estruturais pode ser conduzida a partir de dois grupos de 

técnicas: a) a análise baseada em covariância (CB-SEM); e b) a análise baseada na variância, 

em que a técnica dos mínimos quadrados parciais (PLS-SEM) apresenta-se como a mais 

representativa (HENSELER; RINGLE, 2009). A técnica CB-SEM consiste em apresentar 

uma matriz de covariância teórica, a partir de um conjunto específico de equações estruturais, 

e estimar o conjunto de parâmetros do modelo de tal forma que seja possível minimizar a 

diferença existente entre a matriz de covariância teórica e a matriz e covariância estimada 

(HAIR, RINGLE, et al., 2011; HAIR, SARSTEDT, et al., 2011). Em outra perspectiva, 

considera-se que a abordagem PLS apresenta-se mais adequada para otimizar predições 

(variâncias explicadas) do que para precisar estimativas, tal como realizado pela técnica CB-

SEM (VINZI et al., 2010). Quanto aos objetivos de PLS-SEM, considera-se a relevância 

pretendida de maximizar a variância explicada dos construtos dependentes, estabelecer a 

significância dos caminhos do modelo e, de forma complementar, avaliar a qualidade do 

modelo de mensuração (HAIR, RINGLE et al., 2011; HAIR, SARSTEDT et al., 2011) 

 

A opção, realizada por pesquisadores de diversas e distintas áreas de pesquisa científica, pela 

adoção do método PLS-SEM é cada vez mais proeminente, sobretudo em segmentos de 
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estudo como: gestão estratégica, gestão de sistemas de informação, comportamento 

organizacional, marketing e comportamento do consumidor (HENSELER; RINGLE, 2009). 

 

Garson (2012) e Henseler et al. (2009) ressaltam que o prévio conhecimento dos pontos 

favoráveis e contrários à utilização do método PLS pode contribuir para o momento de sua 

utilização. Diante disso, as vantagens e desvantagens da utilização do método PLS são 

destacados Garson (2012, p. 6-7):  

 
As vantagens de PLS incluem a habilidade de modelar múltiplas [variáveis] dependentes 
tão bem quanto múltiplas independentes; habilidade de lidar com multicolinearidade entre 
as independentes; robustez em face de ruído de dados ou dados ausentes; e criar [variáveis] 
latentes independentes diretamente com base nos produtos cruzados envolvendo a(s) 
variável(is) de resposta tornando mais fortes as predições. Desvantagens de PLS incluem 
grande dificuldade de interpretar os cargas das variáveis latentes independentes (...) e, 
devido à distribuição de estimativas não serem conhecidas, o pesquisador não pode acessar 
a significância, exceto pelo método de indução de bootstrap (GARSON, 2012, p. 6-7). 

 

Neste estudo, a partir da modelagem de equações estruturais, optou-se pelo método PLS-

SEM. Tal opção se deu mediante a observação de que esta dissertação propõe a análise de um 

modelo teórico que, apesar de se basear em construtos e teorias previamente estabelecidas, 

apresenta-se novo em sua completude, por integrar construtos não considerados 

anteriormente. Neste contexto, segue-se a orientação de diversos autores (CABRITA; 

BONTIS, 2008; HAIR, RINGLE et al., 2011; VINZI et al., 2010) que indicam o PLS-SEM 

como a técnica mais adequada para estes casos. A adoção pelo método PLS-SEM ainda se 

justifica pela determinação a priori do modelo teórico (BREI; LIBERALI, 2006), o caráter 

preditivo da relação causal entre conceitos, a amostra reduzida (HAIR et al., 2009), além da 

ausência de normalidade dos dados (PASQUALI, 2005). 

 

Para a modelagem de equações estruturais, Hair et al. (2009) propõem a adoção de seis 

estágios (Figura 6), os quais orientam o processo desta dissertação: Definir construtos 

individuais (1); Desenvolver o modelo de mensuração geral (2); Planejar um estudo para 

produzir resultados empíricos (3); Avaliar a validade do modelo de mensuração (4); 

Especificar o modelo estrutural (5); Avaliar a validade do modelo estrutural (6). 
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Figura 6 – Processo de seis estágios para modelagem de equações estruturais 

 
Fonte: Adaptada de Hair et al. (2009, p. 578) 
 

3.3.1 Estágio 1 — Definição dos construtos individuais 

 

Neste estudo, adotou-se o procedimento de utilizar escalas de pesquisas anteriores, 

operacionalizadas em estudos prévios, a partir da orientação de Hair et al. (2009, p. 560), que 

afirmam que “pesquisadores podem fazer uma busca na literatura sobre construtos individuais 

e identificar escalas que tiveram bom desempenho anterior”. Conforme indicado no capítulo 
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2, o modelo teórico proposto e analisado neste estudo é composto pela integração de 

construtos do modelo antecedentes da satisfação apresentados por Anderson; Swaminatan 

(2011) e do construto “privacidade”, apresentado por Parasuraman, Zeithaml e Malhotra 

(2005) na escala E-S-QUAL. 

 

3.3.2 Estágio 2 — Desenvolvimento e especificação do modelo de medida 

 

Quanto ao desenvolvimento e especificação do modelo de medida, Hair et al. (2009, p. 561) 

afirmam que neste estágio “cada construto latente do modelo é identificado e as variáveis 

indicadoras medidas (itens) são designadas para construtos latentes”. Neste estágio, Hair; 

Black et al. (2009, p. 595) ressaltam a importância da compreensão de aspectos como:) 

unidimensionalidade, em que “um conjunto de variáveis medidas (indicadores) tem apenas 

um construto subjacente”, é representada pelo resultado zero entre todas as cargas cruzadas; 

covariância interna de erro do construto, em que se tem a “covariância entre termos de erro de 

itens que indicam o mesmo construto”; e covariância de erro entre construtos, em que se tem 

a “covariância entre dois termos de erro de itens indicando diferentes construtos”. 

 

Outro aspecto importante referente ao estágio 2 é a consideração da quantidade de itens por 

construto. Hair et al. (2009) afirmam que nem sempre maior quantidade de itens (variáveis 

medidas ou indicadores) significará maior confiabilidade e generalidade. Diante disso, 

propõe-se que se considere “um mínimo de três itens por fator, sendo que quatro é preferível” 

(HAIR et al., 2009, p. 596).  Quanto a este aspecto, observa-se que neste estudo esta 

orientação proposta por Hair et al. (2009) foi seguida, já que dos treze construtos analisados 

nenhum possui menos de três itens e, ainda assim, a maior parte (cinco construtos) possui 

quatro itens, conforme deve se preferir, e poucos (somente três construtos) possuem o mínimo 

de três itens, já entre os demais construtos, quatro possuem cinco itens e um possui seis itens 

(Tabela 2).  

Tabela 2 – Quantidade de itens por construto 
(continua) 

Construto Quantidade de Itens 
Adaptabilidade 5 
Interatividade 4 
Fornecimento de informações 5 
Comprometimento 5 
Rede de clientes 4 
Variedade 3 
Facilidade na transação 4 
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Tabela 2 – Quantidade de itens por construto 
(conclusão) 

Construto Quantidade de Itens 
Ambiente visual 4 
Privacidade 3 
Lealdade 6 
Satisfação 5 
Inércia 3 
Confiança 4 
Desempenho 10 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Para a adequada especificação do modelo, Hair; Black et al. (2009) ressaltam a importância 

da correta opção de utilização entre modelos fatoriais reflexivos e formativos. Segundo Hair; 

Black et al. (2009, p. 598) a teoria reflexiva de mensuração é “baseada na ideia de que 

construtos latentes são a causa das variáveis medidas e que o erro resulta de uma 

incapacibilidade de explicar por completo as medidas”. Diamantopoulos; Siguaw (2006) 

complementam que os indicadores reflexivos se referem ao efeito causado pela variável 

latente; ou seja, tem-se que “mudanças nos construtos, causam mudanças nos itens” (Brei; 

Liberali, 2006, p. 136). Em síntese, os indicadores reflexivos são consequências explicadas 

pelo construto, e não o contrário. Em indicadores reflexivos, a representação gráfica do 

modelo simboliza setas que partem dos construtos latentes para as variáveis de medidas 

(indicadores). Em contrapartida, Hair et al. (2009, p. 598) afirmam que a teoria formativa de 

mensuração é “modelada com base na suposição de que as variáveis medidas são a causa do 

construto”. Neste caso, o erro representa uma incapacidade de que o construto seja explicado 

por completo. Observa-se no modelo formativo que “variações nos itens causam mudanças no 

construto ao qual eles estão vinculados” (Brei; Liberali, 2006, p. 136). Além disso, tem-se que 

os construtos formativos podem não ser considerados latentes, mas serem vistos como 

“índices nos quais cada indicador é uma causa do construto” (HAIR; BLACK et al., 2009). 

 

A correta decisão de optar pela modelagem dos itens de forma reflexiva ou formativa é de 

crucial importância para o método e os resultados a serem encontrados. Considera-se, ainda, a 

necessidade da realização de testes diferentes para itens reflexivos e formativos, com o 

objetivo de avaliar a validade e confiabilidade (HAIR; BLACK et al., 2009).  Jarvis et al.  

(2003) afirmam que a robustez do modelo e as conclusões que se derivam dele podem ser 

gravemente comprometidas se, por exemplo, um modelo formativo for incorretamente tratado 

como reflexivo, conduzindo a análise dos antecedentes de um construto como se fossem itens. 
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Em complemento, Diamantopoulos; Siguaw (2006) ratificam a relevância de se realizar a 

correta distinção entre itens reflexivos e formativos, a fim de evitar conclusões inadequadas.  

 

Diante disso, parte-se da necessidade de optar entre a utilização da teoria reflexiva ou da 

formativa de mensuração e considera-se a relação apresentada pela teoria e por escalas de 

pesquisas anteriores utilizadas neste estudo, em que os itens a serem verificados apresentam-

se como consequências dos construtos em estudo; ou seja, refletem o conceito identificado 

pela variável latente. Dessa forma, foram considerados reflexivos todos os indicadores dos 

treze construtos que seguem: adaptabilidade (ADAPTAB), interatividade (INTERAT), 

fornecimento de informações (FORINFO), comprometimento (COMPROM), rede de clientes 

(REDECLI), variedade (VARIEDA), facilidade na transação (FACTRAN), ambiente visual 

(AMBVISU), privacidade (PRIVACI), lealdade (LEALDAD), satisfação (SATISFA), inércia 

(INERCIA) e confiança (CONFIAN).  

 

Somente o construto desempenho (DESEMP) foi modelado como formativo. A justificativa 

baseia-se na compreensão de que os dez indicadores analisados são causas do construto. 

Assim, observa-se o construto desempenho como um índice formado por dez indicadores 

preestabelecidos. 

 

3.3.3 Estágio 3 — Planejamento de um estudo para produzir resultados empíricos 

 

Este terceiro estágio Hair et al. (2009) caracteriza-se pelo teste efetivo da teoria de 

mensuração, mediante ao delineamento de um estudo que objetiva obter resultados 

confirmatórios. Para tanto, considera-se, inicialmente, a relevância do correto exame dos 

dados, para “identificar quaisquer problemas com os dados, incluindo questões como erros na 

entrada de informações” (HAIR et al., 2009, p. 601). Quanto a este exame dos dados, Hair et 

al. (2009) afirmam que podem ser aplicadas todas as regras e procedimentos padrões 

utilizados em pesquisa descritiva válida.  

 

3.3.4 Estágio 4 — Avaliação da validade do modelo de mensuração 

 

Segundo Hair et al. (2009) este estágio inicia-se a partir do objetivo de “fornecer uma medida 

empírica das relações entre variáveis e construtos representados pela teoria de mensuração”. 

De forma ampla, refere-se à possibilidade de observar o “quão bem a teoria se ajusta aos 
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dados” (HAIR et al., 2009, p. 605). Diante disso, observa-se a relevância de avaliar o modelo 

de mensuração em termos de sua confiabilidade e validade. A confiabilidade e a validade são 

definidas por (HAIR et al., 2009, p. 22), da seguinte forma: 

 
Confiabilidade: Extensão em que uma variável ou conjunto de variáveis é consistente com 
o que se pretende medir. Se medidas repetidas forem executadas, as medidas confiáveis 
serão consistentes em seus valores. É diferente de validade, por se referir não ao que 
deveria ser medido, mas ao modo como é medido. 
 
Validade: Extensão em que uma medida ou um conjunto de medidas representa 
corretamente o conceito do estudo – o grau em que se está livre de qualquer erro 
sistemático ou não-aleatório. A validade se refere a quão bem o conceito é definido pela(s) 
medida(s), enquanto confiabilidade se refere à consistência da(s) medida(s). 
 
 

Quanto aos critérios de confiabilidade e validade, foram considerados: a) confiabilidade dos 

indicadores; b) confiabilidade composta (pc); c) validade convergente; e d) validade 

discriminante.  

 

Quanto a confiabilidade dos indicadores, Coser (2012, p. 112) afirma que “o primeiro critério 

de confiabilidade do modelo é dado pela avaliação das cargas padronizadas dos indicadores”. 

Consideram-se, ainda, as recomendações de (HAIR et al., 2009) para as ações tomadas 

quanto às cargas dos indicadores: indicadores com cargas inferiores a 0,4 devem ser 

eliminados imediatamente; por se tratar de uma pesquisa exploratória, indicadores com 

valores maiores ou iguais a 0,4 e inferiores a 0,7 são removidos somente quando ocorre 

aumento da confiabilidade composta do construto e quando não são afetados outros critérios 

de validade discriminante e convergente do modelo; e indicadores com carga superior ou 

igual a 0,7 conferem pronta confiabilidade aos construtos. 

 

Quanto a confiabilidade composta, Hair et al. (2009, p. 544) afirmam que esta se refere ao 

“grau em que um conjunto de indicadores de um construto latente é internamente consistente 

com base em quão altamente interrelacionados são os indicadores”. Em síntese, representa a 

consistência das variáveis de mensuração em medirem o mesmo construto. Oliver et al. 

(2010) complementam que se refere a uma medida de consistência interna dos indicadores, 

descrevendo, assim, o grau em são capazes de medir a variável latente que representam. 

Deve-se considerar, porém, que para garantir a precisão de medição de um construto 

necessita-se, também, da avaliação da validade. Assim, tem-se que a confiabilidade “é uma 

condição necessária, porém não suficiente para a validade” (HAIR et al., 2009, p. 544). A 

partir da orientação de diversos autores (CHIN, 2010; HAIR, SARSTEDT et al., 2011; 
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HENSELER; RINGLE, 2009), considera-se que a confiabilidade composta é mais adequada 

ao modelo PLS-SEM do que o alfa de Cronbach. A justificativa está no fato de a 

confiabilidade composta não assumir que todos os indicadores possuem a mesma 

confiabilidade, o que se demonstra mais adequado em um método que considera prioritários 

os indicadores a partir da confiabilidade individual (CHIN, 2010; HAIR, SARSTEDT et al., 

2011; HENSELER; RINGLE, 2009). Tem-se como parâmetro para a confiabilidade composta 

o valor mínimo de 0,7, considerando-se aceitável o valor de 0,60 para pesquisas de natureza 

exploratória (CHIN, 2010; HAIR et al., 2005), como esta. 

 

Quanto a validade convergente, Hair et al. (2009) afirmam que se refere ao fato de que as 

variáveis mensuráveis (indicadores) de um construto (variável latente) específico “devem 

convergir ou compartilhar uma elevada proporção de variância em comum”. Isto é, pressupõe 

que as cargas sejam altas e similares (CHIN, 2010), o que indicaria uma concordância entre 

os indicadores de um mesmo construto. Para a validade convergente, a medida mais utilizada 

é a variância média extraída (AVE), a partir da qual se tem a quantia da variância nos 

indicadores que são explicados pelo construto (HAIR et al., 2009). Considera-se como 

parâmetro para validação do modelo, a partir da orientação de Hair et al. (2009, p. 592), o 

valor mínimo de 0,5 e o ideal de 0,7 para cima, para que, assim, ao menos a metade da 

variância dos seus indicadores seja explicada pelos construtos.  

 

Quanto a validade discriminante, Hair et al. (2009, p. 592) afirmam que se refere ao “grau em 

que o construto é verdadeiramente diferente dos demais”; ou seja, indica que os indicadores 

de cada construto são efetivamente dissimilares (OLIVER et al., 2010) e caracterizam-se com 

dimensões separadas entre si. Malhotra et al. (2014, p. 33) afirmam que a validade 

discriminante é “verificada por meio do exame da magnitude das correlações entre as 

variáveis latentes do modelo”. A partir da recomendação de Hair et al. (2009), duas 

verificações são realizadas para que se observe a validade discriminante: o critério das cargas 

cruzadas (crossloading), em que se tem a premissa de que a carga de determinada variável de 

mensuração deve ser maior em relação a sua variável latente do que para qualquer outro 

construto do modelo; e o critério de Fornell-Larcker, que se refere à premissa de que cada 

variável latente (construto) deve compartilhar mais variância com as suas variáveis de 

mensuração (indicadores) do que em relação a qualquer outro construto. Em linguagem 

estatística, tem-se que a variância média extraída (AVE) de cada construto deve ser maior que 

o quadrado da sua correlação com qualquer outro construto. 
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3.3.5 Estágio 5 – Especificar o modelo estrutural 

 

Segundo Hair et al. (2009, p. 647), este estágio refere-se à “determinação da unidade 

apropriada de análise, a representação visual da teoria usando um diagrama de caminhos, 

esclarecer quais construtos são exógenos e endógenos”, além de outras tarefas relacionadas, 

tais como, tamanho da amostra e identificação. Este é também definido por Hair et al. (2009, 

p. 574) como o estágio de “designação de relações de um construto com outro, com base no 

modelo teórico proposto”, no qual, em síntese, objetiva-se definir quais relações de 

dependência existem entre os construtos. Dessa forma, têm-se que “cada hipótese representa 

um relação específica que deve ser qualificada” (HAIR et al., 2009, p. 574). 

 

A especificação do modelo estrutural é realizada pelos pesquisadores que, com as medidas 

dos construtos em mãos, estabelecem relações estruturais entre os construtos, traduzindo-as 

para uma forma adequada para a análise SEM. 

 

Neste estágio considera-se, sobretudo, a relevância dos seguintes aspectos: a especificação de 

modelo usando um diagrama de caminho; e o delineamento do estudo. 

 

Quanto a especificação de modelo usando um diagrama de caminho, considera-se, 

incialmente, como uma teoria é representada por diagramas visuais, em que os caminhos 

indicam relações (HAIR et al., 2009, p. 647). Neste item, o foco recai sobre os parâmetros 

que representam relações estruturais entre construtos. Hair et al. (2009) comparam estes 

parâmetros a coeficientes de regressão e afirmam que podem ser interpretados de forma 

similar. Em SEM, considera-se a divisão destes parâmetros em dois tipos: de construtos 

exógenos para construtos endógenos; e de construtos endógenos para construtos exógenos. 

Diante destas duas matrizes, Hair et al. (2009, p. 647) afirmam que se têm “as estimativas 

paramétricas correspondentes aos caminhos básicos teorizados para um dado modelo 

estrutural”. 

 

Após a especificação do modelo, em que se realizam os ajustes necessários para transformar a 

representação da teoria de mensuração em uma representação da teoria estrutural, Hair et al. 

(2009) afirmam que se pode aplicar o teste utilizando-se de dados de uma estudo planejado 

para testar a SEM.  
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Quanto a delineamento do estudo, considera-se a realização das mudanças necessárias para à 

transição de um modelo de mensuração para um modelo estrutural. Esta etapa refere-se às 

alterações a serem realizadas nas “relações correlacionais entre construtos de CFA em 

relações de dependência que correspondem a hipóteses de pesquisa em SEM” (HAIR; 

BLACK et al., 2009, p. 653). Em síntese, refere-se à representação da teoria do pesquisador. 

 

Hair; Black et al. (2009, p. 575) afirmam que neste estágio apesar de o foco principal estar 

relacionado ao modelo estrutural, é importante, para que o modelo SEM seja estimado, incluir 

as especificações de mensuração. Assim, tem-se que o diagrama de caminhos é capaz de 

representar, em um modelo geral, tanto os elementos referentes a parte estrutural quanto os 

referentes a mensuração de SEM. 

 

A partir dos procedimentos do estágio 5 quanto à correta especificação do modelo estrutural, 

considera-se que “a teoria geral está pronta para ser testada, incluindo as relações teorizadas 

de dependência entre construtos” (HAIR; BLACK et al., 2009, p. 575) a partir do estágio 6. 

 

3.3.6 Estágio 6 – Avaliar a validade do modelo estrutural 

 

Segundo Hair; Black et al. (2009, p. 575), neste estágio, em que se avalia a validade do 

modelo estrutural, empregam-se “esforços para testar a validade do modelo estrutural e suas 

correspondentes relações teóricas presumidas”. Neste estágio final, tem-se o resultado da 

efetiva aderência à realidade que a teoria do pesquisador possui, considerando-se a maneira 

como se dá a relação entre determinados construtos. 

 

Para a avaliação da validade do modelo estrutural desta dissertação, seguiu-se a orientação de 

Hair; Ringle, et al. (2011) para que fossem adotados os dois critérios de avaliação 

predominantes em estudos com método PLS-SEM: a variância explicada dos construtos 

endógenos (R2); e o nível de significância dos coeficientes de caminho. 

 

Quanto a variância explicada dos construtos endógenos (R2), esta medida, segundo Chin 

(2010), indica o percentual da variância do construto endógeno explicado pelos construtos 

antecedentes. Também denominada de AVE, a variância explicada apresenta-se como uma 

métrica que se refere à explicação da variação apresentada, em que se têm como parâmetros 
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os valores superiores a 0,5 (KLINE, 2011; HAIR, BLACK, et al., 2009). De forma mais 

específica, considera-se o fato de o método PLS-SEM ser orientado à otimização da variância 

das variáveis latentes endógenas (VINZI et al., 2010), para que se exija que o nível de R2 dos 

construtos dependentes – teoricamente influenciados por outros construtos – seja 

prioritariamente alto (HAIR, RINGLE et al., 2011). Diante disso, nesta dissertação, segue-se 

a orientação de Hair; Ringle et al., (2011) para que se adote como parâmetro os valores 

críticos 0,25, 0,50 e 0,75 para a representação respectiva do poder explicativo baixo, 

moderado e alto. 

 

Quanto a coeficientes de caminho, Hair; Ringle et al. (2011) afirmam que estas medidas 

podem ser interpretadas da mesma forma que as medidas dos coeficientes padronizados da 

regressão de mínimos quadrados ordinários. 

 

Nesta dissertação, a significância dos coeficientes de caminho é estimada pelo processo de 

amostragem denominado bootstrapping, definido por Hair; Black et al. (2009, p. 21), da 

seguinte maneira: 

 
Bootstrapping: Uma abordagem para validar um modelo multivariado extraindo-se um 
grande número de sub-amostras e estimando modelos para cada uma delas. Estimativas a 
partir de todas as sub-amostras são combinadas em seguida, fornecendo não apenas os 
“melhores” coeficientes estimados (por exemplo, médias de cada coeficiente estimado ao 
longo de todos os modelos das sub-amostras), mas também sua variabilidade esperada e, 
assim, sua probabilidade de diferenciar de zero; ou seja, os coeficientes estimados são 
estatisticamente zero ou não? Essa abordagem não depende de suposições estatísticas sobre 
a população para avaliar significância estatística, mas, ao invés disso, faz sua avaliação 
baseada somente nos dados amostrais. 

 

Quando executado no software SmartPLS – tal como realizado nesta dissertação –, o 

algoritmo bootstrapping fornece os valores t associados ao nível de significância referente a 

cada caminho do modelo. Seguiu-se a sugestão de Hair; Ringle et al. (2011) para que fossem 

utilizadas 5.000 amostragens com tamanho de amostra igual ao da amostra original. A 

utilização dos valores t é importante para a determinação do nível de significância dos 

coeficientes de caminho, a partir dos valores críticos propostos por Hair; Ringle et al. (2011), 

como: 1,65 para significância de 10%; 1,96 para significância de 5%; e 2,58 para 

significância de 1%. De forma complementar, considera-se que a hipótese não é suportada 

quando os coeficientes são não significativos ou apresentem sinais contrários à direção da 

hipótese e que a hipótese é suportada quando os coeficientes significativos são capazes de 

suportar de forma empírica a relação (HAIR; RINGLE et al., 2011).  
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De forma complementar, tem-se, também, a correlação entre variáveis latentes. Coser (2012, 

p. 114) reforça que o software SmartPLS “fornece o coeficiente de correlação momento-

produto de Pearson entre todos os pares de variáveis latentes do modelo”. O coeficiente de 

Pearson possui como parâmetro os valores -1 e +1 e apresenta-se como uma medida 

padronizada capaz de indicar tanto a força quanto o sentido do relacionamento entre duas 

variáveis intervalares (GUBIANI, 2011; HO, 2006).  
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4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

A partir do objetivo de testar as hipóteses propostas neste estudo, os dados coletados foram 

analisados de forma quantitativa. Utilizaram-se a análise descritiva e a preparação dos dados 

para explorar o banco de dados e realizar os procedimentos preparatórios que possibilitassem 

a realização de análise com estatísticas multivariadas a partir do software IBM SPSS 20. 

Posteriormente, analisaram-se a dimensionalidade e a confiabilidade dos construtos teóricos. 

Assim, tornou-se possível realizar a análise multivariada dos dados pela modelagem de 

equações estruturais (SEM) – no software SmartPLS 2.0 – a partir da utilização da técnica 

PLS-PM (Partial Least Squares Path Modeling), que se baseia na análise da variância. 

 

4.1 Análise descritiva e preparação dos dados 

 

A fim de preparar e elevar a acuracidade dos dados, procedeu-se à análise exploratória, a qual 

é capaz de possibilitar a detecção de problemas que posteriormente poderiam influenciar de 

forma negativa a análise multivariada, conduzindo-a a vieses e conclusões inadequadas 

(HAIR; BLACK et al., 2009). Diante disso, apresentam-se nesta seção os resultados da 

caracterização da amostra, a descrição das variáveis, por construto, o exame do padrão de 

dados ausentes e observações  atípicas, bem como testes das suposições da análise 

multivariada. 

 

4.1.1 Caracterização da amostra 

 

A caracterização da amostra apresenta-se relevante ao estudo, na medida em que contribui 

para a identificação de características predominantes referentes ao grupo de respondentes. A 

partir disso, identificam-se possibilidades de se extrapolar os resultados concluídos para além 

da amostra, em direção à população da pesquisa. Destaca-se que o desenvolvimento das 

questões de descrição do perfil da amostra neste estudo privilegiou questões de cunho 

demográfico, bem como o envolvimento e utilização da internet, a frequência de compras 

online realizadas e a utilização dos sites de e-commerce pertencentes ao objeto desta 

dissertação. 

 

A base total de respondentes da pesquisa foi de 1.087 pessoas. Destes, inicialmente, não 

houve a necessidade de exclusão de nenhum respondente, já que todos os questionários foram 
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preenchidos por completo e todos possuíam características aderentes à população-alvo 

pretendida para esta coleta de dados. 

 

4.1.1.1 Respondentes por unidade federativa e região do Brasil 

 

Em relação à abrangência da amostra da pesquisa, destaca-se o fato de que houve 

respondentes de todas as cinco regiões do Brasil (vide Gráfico 4 e Tabela 3) e de que das 27 

unidades federativas que compõem o país, 20 tiveram residentes que responderam à pesquisa 

(Gráfico 5 e Tabela 4). 

 

Gráfico 4 – Distribuição dos respondentes por região do Brasil 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 
Tabela 3 – Distribuição dos respondentes por região do Brasil 

Região do Brasil Nº de respondentes Percentual 
Sudeste 984 90,5 
Nordeste 41 3,8 
Sul 33 3,0 
Centro-oeste 22 2,0 
Norte 7 0,6 
TOTAL 1087 100 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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Observa-se pelo Gráfico 5 e Tabela 4 que 81,5% dos respondentes da pesquisa são residentes 

do estado de Minas Gerais. Este fato é explicado pelo procedimento de “bola de neve” 

utilizado para a coleta dos dados e incentivo ao compartilhamento da pesquisa. Devido ao fato 

de que o ponto central para a divulgação da coleta de dados foi a rede de contatos do autor 

desta dissertação, em que se predominam pessoas residentes do estado de Minas Gerais, 

previa-se a predominância de respondentes residentes neste estado.  

 

Tabela 4 – Distribuição dos respondentes por estado do Brasil 

Estados do Brasil Nº de respondentes Percentual 
Minas Gerais (MG) 886 81,5 
São Paulo (SP) 58 5,3 
Rio de Janeiro (RJ) 32 2,9 
Bahia (BA) 15 1,4 
Distrito Federal (DF) 15 1,4 
Santa Catarina (SC) 14 1,3 
Paraná (PR) 10 0,9 
Rio Grande do Sul (RS) 9 0,8 
Ceará (CE) 8 0,7 
Espírito Santo (ES) 8 0,7 
Pernambuco (PE) 6 0,6 
Alagoas (AL) 5 0,5 
Goiás (GO) 4 0,4 
Mato Grosso do Sul (MS) 3 0,3 
Pará (PA) 3 0,3 
Paraíba (PB) 3 0,3 
Rio Grande do Norte (RN) 3 0,3 
Amazonas (AM) 2 0,2 
Tocantins (TO) 2 0,2 
Piauí (PI) 1 0,1 
TOTAL 1087 100 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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Gráfico 5 – Distribuição dos respondentes por estado do Brasil 

  
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

4.1.1.2 Grau de instrução dos respondentes 

 

Quanto ao grau de instrução dos respondentes, observa-se pelo Gráfico 6 e Tabela 5 a 

predominância de pessoas com ensino superior completo (73,1%). Se somadas as proporções 

dos respondentes com ensino superior incompleto e superior completo, chega-se à 

predominância de 93,6% do total de respondentes. O nível de escolaridade dos e-

consumidores no mercado brasileiro apresenta-se menor do que o desta amostra, segundo 

dados apresentados pelo E-commerce.org (2015), em que é apresentada informação de que 

somente 32% dos e-consumidores brasileiros possuem ensino superior completo. 

 

Tabela 5 – Distribuição dos respondentes por grau de instrução (escolaridade) 

Grau de instrução Nº de respondentes Percentual 
Ensino superior completo 795 73,1 
Ensino superior incompleto 223 20,5 
Ensino médio completo 57 5,2 
Ensino fundamental completo 6 0,6 
Ensino médio incompleto 6 0,6 
TOTAL 1087 100 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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Gráfico 6 – Distribuição dos respondentes por grau de instrução (escolaridade) 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
 

4.1.1.3 Renda média familiar dos respondentes 

 

Quanto à quantidade de respondentes por faixa de renda familiar, observa-se que a maior 

parte dos respondentes (378, ou 34,8%) possui renda familiar entre R$4.077,00 a R$9.919,99 

(Gráficos 7 e 8 e Tabela 6). Esta proporção apresenta-se elevada, pois segundo dados do E-

commerce.org (2015), apenas 9% dos e-consumidores possuem renda familiar acima de 

R$8.000,00 e 12% possuem renda familiar acima de R$5.001,00 e abaixo de R$8.000,00.  

 

Tabela 6 – Distribuição dos respondentes por faixa de renda familiar 

Faixa de renda familiar Nº de respondentes Percentual 
Acima de R$ 9.920,00. 322 29,6 
de R$ 4.077,00 até R$ 9.919,99. 378 34,8 
de R$ 2.565,00 até R$ 4.076,99. 226 20,8 
de R$ 1.765,00 até R$ 2.564,99. 91 8,4 
de R$ 1.165,00 até R$ 1.764,99. 43 4,0 
de R$ 325,00 até R$ 1.164,99. 24 2,2 
até R$ 324,99. 3 0,3 
TOTAL 1087 100 

 Fonte: Elaborada pelo autor 
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Gráfico 7 – Distribuição dos respondentes por faixa de renda familiar 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Observa-se, ainda, referente a proporção de respondentes por faixa de renda familiar, que 

64,4% (ou 700 pessoas) possui renda média familiar acima de R$ 4.077,00 e que 85,2% (ou 

926 pessoas) possui renda familiar acima de R$ 2.565,00.  

 

Gráfico 8 – Distribuição proporcional dos respondentes por faixa de renda familiar 

  
Fonte: Elaborado pelo autor 
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4.1.1.4 Faixa etária dos respondentes 

 

Mediante a análise da faixa etária dos respondentes em intervalos de cinco anos, observa-se a 

abrangência da variedade de respondentes com idades distintas, já que possuem respondentes 

de todas as faixas etárias que se estendem dos 10 aos 74 anos. Ressalta-se que a idade média é 

de 31 anos e a faixa etária predominante de 36,4% (ou 396 pessoas) estende-se dos 25 aos 29 

anos (vide Gráfico 9 e Tabela 7). 

 

Tabela 7 – Distribuição dos respondentes por faixa etária em intervalos de 5 anos 

Faixa etária Nº de respondentes Percentual 
70-74 anos 2 0,2 
65-69 anos 8 0,7 
60-64 anos 20 1,8 
55-59 anos 17 1,6 
50-54 anos 45 4,1 
45-49 anos 39 3,6 
40-44 anos 46 4,2 
35-39 anos 85 7,8 
30-34 anos 161 14,8 
25-29 anos 396 36,4 
20-24 anos 221 20,3 
15-19 anos 46 4,2 
10-14 anos 1 0,1 
TOTAL 1087 100 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Gráfico 9 – Distribuição dos respondentes por faixa etária em intervalo de 5 anos 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Quando as faixas etárias são analisadas em intervalos de dez anos (Gráfico 10 e Tabela 8) 

observa-se que 56,8% (ou 617 pessoas) dos respondentes concentram-se na faixa etária que se 

estende dos 20 aos 29 anos de idade. Segue-se a faixa etária dos 30 aos 39 anos, com 246 

respondentes (ou  22,6%). Observa-se, ainda, que na faixa que se estende dos 20 aos 39 anos 

está a grande maioria dos respondentes, com a representatividade de 863 respondentes, o que 

se equivale a 79,4% do total de participantes da pesquisa. Os dados da amostra se diferem dos 

apresentados por E-commerce.org (2015) em que a faixa etária de maior concentração de e-

consumidores estende-se dos 35 aos 49 anos, com 38% do total.  

 

Tabela 8 – Distribuição dos respondentes por faixa etária em intervalos de 10 anos 

Faixa etária Nº de respondentes Percentual 
70-74 anos 2 0,2 
60-69 anos 28 2,6 
50-59 anos 62 5,7 
40-49 anos 85 7,8 
30-39 anos 246 22,6 
20-29 anos 617 56,8 
10-19 anos 47 4,3 
TOTAL 1087 100 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Gráfico 10 – Distribuição dos respondentes por faixa etária em intervalos de 10 anos 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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4.1.1.5 Frequência de Utilização da Internet pelos Respondentes 

 

Além dos dados demográficos, a coleta de dados também considerou o levantamento de 

informações sobre a frequência com a qual os respondentes utilizam a internet. Destaca-se 

expressivamente o número daqueles que alegaram utilizar a internet todos os dias, um total de 

1.006, com representatividade de 92,5% da amostra total (Tabela 9 e Gráfico 11). 

 

Tabela 9 – Distribuição dos respondentes por frequência de utilização da internet 

Utilização da internet Nº de respondentes Percentual 
Todos os dias 1006 92,5 
Quase todos os dias 59 5,4 
Menos do que uma vez por semana 17 1,6 
Pelo menos uma vez por semana 5 0,5 
TOTAL 1087 100,0 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Gráfico 11 – Distribuição dos respondentes por frequência de utilização da internet 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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tem-se um montante de 1.065 respondentes, o que representa 98% do total da amostra. 
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4.1.1.6 Frequência anual de compras pela internet dos respondentes 

 

Para identificar qual o envolvimento dos público respondente com o ato de realizar compras 

pela internet, o questionário dispunha de perguntas referentes à frequência e à recência das 

compras online realizadas pelos entrevistados. 

 

Tabela 10 – Distribuição dos respondentes por frequência anual de compras pela internet 

Frequência anual de compras pela internet Nº de respondentes Percentual 
Mais de 10 vezes por ano 333 30,6 
de 6 a 10 vezes por ano 277 25,5 
5 vezes por ano 137 12,6 
4 vezes por ano 114 10,5 
3 vezes por ano 112 10,3 
2 vezes por ano 67 6,2 
1 vez por ano 32 2,9 
Menos de 1 vez por ano 15 1,4 
TOTAL 1087 100 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Quanto à frequência anual de compras pela internet, destaca-se que quanto maior a frequência 

anual indicada, maior a quantidade de respondentes (Gráfico 12 e Tabela 10). Diante disso, a 

maior parte de respondentes (333 pessoas, ou 30,6%) alegou realizar mais de 10 compras 

online por ano e mais da metade (560 pessoas, ou 51,5%) alegou realizar mais de 6 compras 

pela internet por ano. Além disso, somente 114 respondentes (10,4%) revelaram realizar 

compras online somente duas vezes por ano ou menos.    
 

Gráfico 12 – Distribuição dos respondentes por frequência anual de compras pela internet 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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4.1.1.7 Recência da última compra pela internet dos respondentes 

 

No que se refere à receptividade da última compra dos participantes desta pesquisa, observou-

se que quanto mais recente a opção de resposta, maior a quantidade de respondentes. Assim, a 

maior parte (758 pessoas, ou 69,7%) revelou ter realizado a última compra há menos de 30 

dias. Ao se realizar a análise somada dos que realizaram a última compra “há menos de 30 

dias” com os que alegaram ter realizado a última compra “entre 31 dias e 60 dias atrás”, tem-

se o montante de 933 respondentes, ou 85,8% do total da amostra. Além disso, observa-se que 

somente 89 entrevistados (8,2%) alegaram ter realizado as compras há mais de 90 dias.  

 

Para que se tenha um parâmetro de compreensão, destaca-se que a coleta dos dados se 

estendeu por seis meses, de novembro de 2014 a abril de 2015. 

 

Tabela 11 – Distribuição dos respondentes por período da última compra online 

Período da última compra online Nº de respondentes Percentual 
Há menos de 30 dias 758 69,7 
Entre 31 dias e 60 dias atrás 175 16,1 
Entre 61 dias e 90 dias atrás 65 6,0 
De três meses a seis meses atrás 54 5,0 
De seis meses a um ano atrás 24 2,2 
Há mais de um ano 11 1,0 
TOTAL 1087 100 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

O fato de 998 respondentes, com uma representatividade de 92% da amostra, terem alegado 

que a última compra online foi realizada há menos de 90 dias deve ser ressaltado. Tal fato é 

relevante por considerar que a receptividade da última compra intensifica a possibilidade da 

recordação mais efetiva quanto ao processo de compra realizado, para que se responda ao 

questionário com maior precisão dos fatos. 
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Gráfico 13 – Distribuição dos respondentes por período da última compra online 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

4.1.1.8 Empresa de e-commerce selecionada pelo respondente para ser objeto de suas 

respostas 

 

A partir do objetivo de que cada entrevistado respondesse à pesquisa referente a somente uma 

das dez empresas que compõem o objeto deste estudo, colocou-se no questionário uma 

pergunta referente a qual empresa de e-commerce o respondente já havia realizado compras 

online e se sentia mais à vontade para responder aos itens subsequentes. O resultado segue 

indicado no  Gráfico 14 e Tabela 12. 

 

Tabela 12 – Distribuição dos respondentes por empresa de e-commerce selecionada 

Empresa de e-commerce selecionada Nº de respondentes Percentual 
Americanas.com 422 38,8 
Mercado Livre (Brasil) 193 17,8 
Netshoes 183 16,8 
Dafiti.com.br 102 9,4 
Groupon Brasil 96 8,8 
CasasBahia.com.br 43 4,0 
Buscapé 23 2,1 
Bomnegócio.com 12 1,1 
OLX 12 1,1 
ShoppingUOL 1 0,1 
TOTAL 1087 100 

       Fonte: Elaborada pelo autor 
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Gráfico 14 – Distribuição dos respondentes por empresa de e-commerce selecionada 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
 

Diante das empresas selecionadas pelos respondentes, observa-se que uma empresa em 

especial, a Americanas.com, destacou-se de forma significativa, com 422 respondentes, ou 

38,8% do total da amostra. 

 

Gráfico 15 – Distribuição proporcional dos respondentes por empresa de e-commerce  

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Em continuidade, nota-se que 4 empresas (Americanas.com; Mercado Livre Brasil; Netshoes 

e Dafiti.com) destacam-se positivamente quanto ao número de respondentes, somando juntas 

900 entrevistados, ou 82,7% da amostra total. Outras 4 (ShoppingUOL; OLX; 

Bomnegócio.com e Buscapé) destacam-se negativamente, somando juntas 48 respondentes, o 

ou 4,4% da amostra total. 

 

4.1.1.9 Considerações gerais sobre a caracterização da amostra 

 

Por fim, ressaltam-se alguns aspectos gerais referentes à caracterização da amostra: 

 

a) A amostra é abrangente no que se refere ao território nacional, com 

respondentes de 20 diferentes unidades federativas do Brasil e de todas as 

cinco regiões do país. 

 

b) O grau de instrução dos respondentes é elevado, considerando o fato de que 

73,1% possuem ensino superior completo; 93,6%, pelo menos, ensino superior 

incompleto; e 98,8% cursaram pelo menos o ensino médio. 

 

c) A renda média familiar do público respondente da pesquisa é 

expressivamente superior à renda média dos demais brasileiros. Enquanto a 

renda média domiciliar do brasileiro é de R$ 1.052,00 (IBGE, 2015), 64,4% 

dos respondentes possuem renda domiciliar acima de R$ 4.077,00 e 85,2% 

acima de R$ 2.565,00. 

 

d) Quanto à faixa etária dos respondentes, a amostra é abrangente, por possuir 

respondentes de todas as faixas, em intervalos de cinco anos, dos 10 aos 74 

anos. Porém, destaca-se a maior concentração no público adulto dos 20 aos 39 

anos, com a representatividade de 79,4% do total da amostra. 

 

e) Os respondentes desta pesquisa possuem alta frequência de utilização da 

internet, considerando o fato de que 92,5% utilizam a internet todos os dias e 

98% alegam utilizar pelo menos quase todos os dias. 
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f) A frequência anual de compras pela internet dos respondentes da pesquisa é 

relativamente alta, sendo que 30,6% realizam mais de 10 compras anuais, 

56,1% compram, em média, pelo menos uma vez a cada dois meses e 89,5% 

realizam compras online pelo menos uma vez a cada quatro meses, em média.  

g) Ao responderem à pesquisa, os participantes haviam realizado a última 

compra online em considerável receptividade: 69,7% a menos de 30 dias, 

85,8% a menos de 60 dias e 91,8% a menos de 90 dias. 

 

h) A empresa que possuiu a maior quantidade de respondentes foi a 

Americanas.com, com 422 entrevistados, ou 38,8% do total da amostra. 

 

i) Em linhas gerais, o perfil predominante da amostra possui as características: 

- residente da região sudeste do Brasil, no estado de Minas Gerais; 

- possui ensino superior completo; 

- recebe renda média familiar entre R$ 4.077,00 e R$ 9.919,99; 

- possui entre 25 e 29 anos; 

- utiliza a internet todos os dias; 

- realiza mais de dez compras online por ano; 

- realizou a última compra há menos de 30 dias antes da pesquisa; 

- optou por responder a pesquisa sobre a empresa Americanas.com. 

 

4.1.2 Descrição das variáveis do estudo por construto 

 

Previamente à descrição dos dados, para a correta análise e adequado tratamento das 

variáveis, torna-se relevante realizar a desreversão dos itens reversos do questionário. No 

instrumento de coleta de dados, havia quatro itens reversos (Quadro 39). 

 

Quadro 39 – Itens reversos do instrumento de coleta de dados  

Construto Variável Descrição Natureza 
Facilidade na transação FACTRAN3 O processo de compra neste site leva um longo tempo.* Reverso 

Ambiente visual AMBVISU3 Este site não me parece convidativo.* Reverso 

Lealdade LEALDAD1 Eu frequentemente considero a possibilidade de deixar 
de comprar neste site para comprar em outro.* Reverso 

Satisfação SATISFA4 Eu me arrependo da minha decisão de comprar neste 
site.* Reverso 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Todas as respostas dos itens reversos foram desrevertidas considerando-se os seguintes 

valores equivalentes: 

 

Tabela 13 – Valores equivalentes para a desreversão de itens reversos 

Resposta com o 
Item Reverso 

Valor Equivalente a 
partir da Desreversão  

0 10 
1 9 
2 8 
3 7 
4 6 
5 5 
6 4 
7 3 
8 2 
9 1 

10 0 
         Fonte: Elaborada pelo autor 

 

A Tabela 14 apresenta a estatística descritiva gerada a partir do SPSS. Os itens apresentados 

na tabela são: as variáveis agrupadas por construto, os respectivos valores relativos ao número 

de ocorrências por variável, os valores mínimos e máximos, a média e o desvio-padrão. 

 

Tabela 14 – Estatística descritiva das variáveis 
(continua) 

Construto Variável Nº Mínimo Máximo Média Desvio-padrão 

Adaptabilidade 
(ADAPTAB) 

ADAPTAB1 1087 0 10 7,30 2,204 
ADAPTAB2 1087 0 10 8,46 1,676 
ADAPTAB3 1087 0 10 6,46 2,715 
ADAPTAB4 1087 0 10 5,04 2,862 
ADAPTAB5 1087 0 10 7,10 2,446 

Interatividade 
(INTERAT) 

INTERAT1 1087 0 10 7,63 2,298 
INTERAT2 1087 0 10 8,34 1,880 
INTERAT3 1087 0 10 5,54 3,228 
INTERAT4 1087 0 10 7,44 2,283 

Fornecimento de 
informações 
(FORINFO) 

FORINFO1 1087 0 10 7,94 1,869 
FORINFO2 1087 0 10 7,96 1,893 
FORINFO3 1087 0 10 6,45 2,640 
FORINFO4 1087 0 10 7,37 2,719 
FORINFO5 1087 0 10 7,79 2,273 

Comprometimento 
(COMPROM) 

COMPROM1 1087 0 10 8,20 2,964 
COMPROM2 1087 0 10 8,89 2,076 
COMPROM3 1087 0 10 7,10 2,615 
COMPROM4 1087 0 10 7,22 2,610 
COMPROM5 1087 0 10 7,18 2,550 

Rede de clientes 
(REDECLI) 

REDECLI1 1087 0 10 6,17 3,161 
REDECLI2 1087 0 10 5,44 3,101 
REDECLI3 1087 0 10 7,12 2,967 
REDECLI4 1087 0 10 3,80 3,054 
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Tabela 14 – Estatística descritiva das variáveis 
(conclusão) 

Construto Variável Nº Mínimo Máximo Média Desvio-padrão 

Variedade 
(VARIEDA) 

VARIEDA1 1087 0 10 6,72 2,739 
VARIEDA2 1087 0 10 7,03 2,491 
VARIEDA3 1087 0 10 8,42 1,807 

Facilidade na 
transação 

(FACTRAN) 

FACTRAN1 1087 0 10 7,94 1,878 
FACTRAN2 1087 0 10 8,02 2,048 
FACTRAN3 1087 0 10 3,37 2,810 
FACTRAN4 1087 0 10 8,31 1,778 

Ambiente visual 
(AMBVISU) 

AMBVISU1 1087 0 10 6,78 2,418 
AMBVISU2 1087 0 10 7,50 2,110 
AMBVISU3 1087 0 10 3,32 2,930 
AMBVISU4 1087 0 10 6,96 2,339 

Privacidade 
(PRIVACI) 

PRIVACI1 1087 0 10 6,89 2,849 
PRIVACI2 1087 0 10 6,42 3,126 
PRIVACI3 1087 0 10 8,16 2,241 

Lealdade 
(LEALDAD) 

LEALDAD1 1087 0 10 5,11 3,126 
LEALDAD2 1087 0 10 5,29 3,081 
LEALDAD3 1087 0 10 7,43 2,471 
LEALDAD4 1087 0 10 6,27 3,042 
LEALDAD5 1087 0 10 5,16 3,286 
LEALDAD6 1087 0 10 8,13 2,129 

Satisfação 
(SATISFA) 

SATISFA1 1087 0 10 7,32 2,279 
SATISFA2 1087 0 10 8,00 2,013 
SATISFA3 1087 0 10 8,01 2,043 
SATISFA4 1087 0 10 1,79 2,561 
SATISFA5 1087 0 10 8,11 2,114 

Inércia 
(INERCIA) 

INERCIA1 1087 0 10 5,24 2,982 
INERCIA2 1087 0 10 4,10 3,170 
INERCIA3 1087 0 10 3,24 3,107 

Confiança 
(CONFIAN) 

CONFIAN1 1087 0 10 7,64 2,207 
CONFIAN2 1087 0 10 7,91 2,073 
CONFIAN3 1087 0 10 8,03 2,059 
CONFIAN4 1087 0 10 8,17 1,997 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

A partir da Tabela 14, observa-se que em todas as variáveis os valores mínimos e máximos da 

escala de 11 pontos (0 a 10) foram alcançados. A média mínima foi 1,79, referente à variável 

SATISFA4 (Eu me arrependo da minha decisão de comprar neste site.*) e a média máxima 

foi 8,89, referente à variável COMPROM2 (Os produtos que comprei no passado neste site 

foram entregues no prazo). O desvio-padrão mínimo foi 1,676, referente à variável 

ADAPTAB2 (Este site me possibilita comprar produtos que são adequados às minhas 

necessidades) e o desvio-padrão máximo foi 3,286, referente à variável LEALDAD5 (Creio 

que esta seja minha loja virtual favorita.). 
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4.1.3 Transformação dos dados para normalização dos indicadores formativos do desempenho 

 

A transformação da escala, segundo Malhotra (2006, p. 416), refere-se ao processo de 

“manipulação dos valores de uma escala a fim de assegurar a comparabilidade com outras 

escalas ou adaptar os dados para análise”. Na transformação dos dados, “os dados são 

transformados ou consolidados em formas adequadas para a mineração” (HAN et al., 2006, p. 

70, tradução livre).  

 

Segundo Camilo e Silva (2009, p. 7), “não existe um critério único para transformação dos 

dados e diversas técnicas podem ser usadas de acordo com os objetivos pretendidos”. Dentre 

as técnicas possíveis de transformação dos dados, Han et al., 2006 apresentam cinco: 

suavização, em que os valores errados dos dados são removidos; agrupamento, em que os 

valores são agrupados em faixas sumarizadas; generalização, em que valores muito 

específicos são convertidos para valores muito genéricos; normalização, em que todas as 

variáveis são colocadas em uma mesma escala; e a criação de novos atributos, os quais são 

gerados a partir de outros já existentes.   

 

Quanto a normalização, Han et al. (2006) afirmam que a unidade de medida utilizada pode 

afetar a análise dos dados e que para ajudar a evitar a dependência quanto à escolha de 

unidades de medida, os dados devem ser normalizados ou padronizados. Isto é, transformar os 

dados para que todos se encaixem em um intervalo menor ou comum (HAN et al., 2006). 

Hair; Black et al. (2009) afirmam que a transformação dos dados pode se mostrar necessária 

em dois casos específicos: aspectos teóricos, em que a justificativa se sustenta na natureza dos 

dados; ou derivados dos dados, em que as transformações são sugeridas por um exame nos 

dados. No caso desta dissertação, a justificativa está exatamente no aspecto teórico, em que os 

indicadores se diferem quanto à natureza. Observa-se que, excetuando–se os indicadores 

formativos do desempenho, todas as demais variáveis de análises encaixam-se na escala 

Likert de 11 pontos (0 a 10). A partir disso, tem-se a necessidade de normalizar os dados dos 

indicadores do desempenho, para que estes também se encaixem na escala Likert de 11 

pontos,  para que possam ser tratados e analisados na mesma base de dados, com todas as 

demais variáveis. 
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Diante deste fato, torna-se relevante compreender a natureza dos dados que compõem os 

indicadores formativos do desempenho, bem como identificar o melhor procedimento para 

normalizá-los. 

 

Observadas as caracterísitcas dos dados coletados referentes aos indicadores formativos do 

desempenho, percebe-se que estes possuem dispersões distintas, utilizam-se de diferentes 

unidades de medida e possuem o mínimo real e máximo desconhecidos (Tabela 1). A partir 

disso e da compreensão de que o objetivo de normalizar os dados é minimizar os problemas 

originários da utilização de unidades e dispersões distintas entre as variáveis (HAN et al., 

2006), observa-se que a técnica de transformação dos dados a partir da normalização 

apresenta-se com considerável relevância para este estudo. 

 

Quanto às possibilidades da técnica de normalização dos dados, Côrtes et al. (2002, p. 28) 

afirmam que esta “permite atribuir uma nova escala a um atributo de forma que os valores 

desse atributo possam cair na nova escala em um intervalo específico, tal como ocorre entre -

1,0 e 1,0 ou de 0,0 a 1,0, etc.” 

 

Han et al. (2006) afirmam que são diversos os métodos existentes para normalizar os  dados, 

mas apresentam três, que possuem maior destaque em estudos acadêmicos: normalização min-

max, normalização por escalonamento decimal e normalização z-score.  

 

Han et al. (2006) afirmam que a normalização min-max executa uma transformação nos dados 

originais. Os autores exemplificam que a partir da suposição de que  minA e máxA são os 

valores máximos e mínimos de um atributo A, a normalização min-max mapeia um valor, v, 

de A a v0 no intervalo [novo min A; novo max A], a partir da fórmula: 

 

 
 

A normalização min-max preserva as relações entre os valores de dados originais e encontra 

um erro "fora dos limites" se um caso de entrada futura para a normalização estiver fora do 

intervalo de dados originais para A (HAN et al., 2006). 
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Han et al. (2006) afirmam que na normalização por escalonamento decimal a normalização 

ocorre movendo-se o ponto decimal dos valores do atributo A, em que o número de casas 

decimais movidos depende do valor máximo absoluto de A. A partir disso, os autores 

apresentam a seguinte fórmula: 

 

 
 

Em que j é o menor número inteiro de modo que   < 1 . 
 
 

Segundo Neves (2003, p. 53), outro método de normalização comumente utilizado é o da 

“divisão de todos os valores do atributo pelo valor máximo encontrado no mesmo”, em que, a 

partir de um atributo A, todos os seus valores podem ser normalizados através da seguinte 

fórmula: 

 

 

 

 

Segundo Han et al. (2006), no método de normalização z-score os valores de um atributo, A, 

são normalizadas com base na média e desvio padrão de A. Assim, um valor, v, de A é 

normalizado para v0 a partir do seguinte cálculo: 

 

Em que  e  são a média e o desvio padrão, respectivamente, do atributo A. Este método 

de normalização é útil quando o mínimo real e a máxima de atributo A são desconhecidos ou 

quando há valores atípicos que dominam a normalização min-max.  

 

Quanto à definição sobre o melhor método a ser utilizado, seguiu-se a orientação de Hair; 

Black et al. (2009, p. 87) em que se sugere ao pesquisador proceder por “tentativa e erro, 

monitorando as melhorias versus a necessidade de transformações adicionais”. Diante desta 

orientação de Hair; Black et al. (2009), foram considerados os três métodos, de maior 
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utilização em estudos acadêmicos, destacados por Han et al. (2006): normalização min-max, 

normalização por escalonamento decimal, e normalização z-score. Optou-se por realizar os 

três procedimentos de normalização, para identificar qual deles apresentava maior aderência 

aos dados. A normalização por escalonamento decimal demonstrou-se inadequada para a 

normalização do indicador tempo médio diário no site, que apresenta como unidade de 

medida o tempo em minutos e segundos. A normalização por z-score, por sua vez, apresentou 

como resultado números negativos, que comprometem a conversão posterior para a escala 

Likert. Dentre todos os métodos, observou-se que a normalização min-max foi a única das três 

que apresentou valores positivos e adequados à padronização de todos os indicadores 

formativos do desempenho. 

 

Hair; Black et al. (2009) afirmam que, para julgar o impacto potencial de uma transformação, 

deve-se calcular, após a transformação dos dados, a proporção entre a média da variável e seu 

desvio-padrão, considerando-se dois critérios em especial: quanto menor a proporção, melhor 

o efeito da transformação dos dados; dados transformados devem possuir proporção entre a 

média e o desvio-padrão menor que 4. Diante dessas orientações apontadas por Hair; Black et 

al. (2009), observa-se na Tabela 15 que todas as variáveis transformadas pelo método min-

max estão abaixo de 4, estando portanto, adequadas ao parâmetro sugerido. 

 

Tabela 15 – Proporção entre média e desvio-padrão das variáveis transformadas pelo 

método min-max 

Construto Variável Média Desvio-padrão Proporção: 
Média / Desvio-padrão 

Desempenho 
(DESEMP) 

DESEMP1 5,20 3,393 1,53 
DESEMP2 2,47 3,036 0,81 
DESEMP3 2,20 2,974 0,74 
DESEMP4 3,90 3,186 1,23 
DESEMP5 4,70 3,220 1,58 
DESEMP6 4,03 3,208 1,26 
DESEMP7 3,79 3,886 1,62 
DESEMP8 3,44 3,329 1,03 
DESEMP9 4,59 2,927 1,57 
DESEMP10 2,28 3,053 0,75 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Apresentam-se nos quadros que seguem a normalização de cada um dos indicadores e a 

respectiva conversão dos valores para a escala Likert de 11 pontos (de 0 a 10). Ressalta-se 

que o valor do indicador visit share foi coletado no site SerasaExperian.com.br, a partir da 

publicação realizada do indicador hitwise de e-commerce em 18/03/2013 (SERASA 
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EXPERIAN, 2013), enquanto os demais indicadores foram coletados no site Alex.com em 

27/07/2015. No site Alexa.com, todos os dados são atualizados em tempo real (ALEXA, 

2015). Assim, referem-se exatamente a valores que refletem a realidade do dia específico em 

que foram coletados. 

 

4.1.3.1 Normalização do indicador acesso por busca orgânica 

 

O indicador acesso por busca orgânica (DESEMP1) refere-se à proporção de acessos 

realizados após cliques em links dos resultados orgânicos dos buscadores. Possui como 

unidade de medida a porcentagem. Na Tabela 16, apresentam-se os seguintes itens: valor 

inicial do indicador, em sua unidade de medida original; normalização min-max em unidade 

de medida percentual; conversão do valor normalizado em escala Likert de 11 pontos (de 0 a 

10). 

 

Tabela 16 – Normalização do indicador acesso por busca orgânica para as dez empresas  

Sites Acesso por busca orgânica Normalização Likert 
Mercado Livre Brasil 20,50% 57% 6 

Americanas 21,70% 62% 6 
Buscapé 30,90% 100% 10 

Dafiti.com.br 18,80% 50% 5 
Bomnegocio.com 30,40% 98% 10 

OLX 17,50% 45% 4 
NetShoes 6,60% 0% 0 

Shopping UOL 7,60% 4% 0 
Casas Bahia 23,90% 71% 7 

Groupon Brazil 14,40% 32% 3 
     Fonte: Elaborada pelo autor 

 

4.1.3.2 Normalização do indicador links de referência 

 

O indicador Links de Referência (DESEMP2) refere-se à quantidade de links externos que 

direcionam para o site em análise. Possui como unidade de medida valor absoluto. Na Tabela 

17, apresentam-se os seguintes itens: valor inicial do indicador, em sua unidade de medida 

original; normalização min-max em unidade de medida percentual; conversão do valor 

normalizado em escala Likert de 11 pontos (de 0 a 10). 

 

 

 



	   155	  

Tabela 17 – Normalização do indicador links de referência para as dez empresas  

Sites Links de referência Normalização Likert 
Mercado Livre Brasil 5772 100,0% 10 

Americanas 2543 39,2% 4 
Buscapé 2842 44,9% 4 

Dafiti.com.br 1356 16,9% 2 
Bomnegocio.com 614 2,9% 0 

OLX 1436 18,4% 2 
NetShoes 854 7,5% 1 

Shopping UOL 916 8,6% 1 
Casas Bahia 906 8,4% 1 

Groupon Brazil 458 0,0% 0 
     Fonte: Elaborada pelo autor 

 

4.1.3.3 Normalização do indicador visit share 

 

O indicador visit share (DESEMP3) refere-se à participação de visitas ao site de e-commerce 

em análise relacionada ao número total de visitas de sites da categoria “Compras e 

classificados”. Possui como unidade de medida valor percentual. Na Tabela 18, apresentam-

se os seguintes itens: valor inicial do indicador, em sua unidade de medida original; 

normalização min-max em unidade de medida percentual; e conversão do valor normalizado 

em escala Likert de 11 pontos (de 0 a 10). 

 

Tabela 18 – Normalização do indicador visit share para as dez empresas 

Sites Visit share Normalização Likert 
Mercado Livre Brasil 10,11% 100% 10 

Americanas 4,80% 36% 4 
Buscapé 3,47% 20% 2 

Dafiti.com.br 3,35% 18% 2 
Bomnegocio.com 3,05% 14% 1 

OLX 2,78% 11% 1 
NetShoes 2,74% 11% 1 

Shopping UOL 2,52% 8% 1 
Casas Bahia 1,87% 0% 0 

Groupon Brazil 1,86% 0% 0 
     Fonte: Elaborado pelo autor 

 

4.1.3.4 Normalização do indicador tempo médio diário no site 

 

O indicador tempo médio diário no site (DESEMP4) refere-se ao tempo médio gasto pelo 

cliente na visita ao website (KAUSHIK, 2010). Possui como unidade de medida tempo (horas 

/ minutos / segundos). Na Tabela 19, apresentam-se os seguintes itens: valor inicial do 
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indicador, em sua unidade de medida original; normalização min-max em unidade de medida 

percentual; conversão do valor normalizado em escala Likert de 11 pontos (de 0 a 10). 

 

Tabela 19 – Normalização do indicador tempo médio diário no site para as dez empresas 

Sites Tempo diário no site Normalização Likert 
Mercado Livre Brasil 0:11:30 88,3% 9 

Americanas 0:05:11 33,5% 3 
Buscapé 0:02:35 11,0% 1 

Dafiti.com.br 0:06:30 44,9% 4 
Bomnegocio.com 0:05:15 34,1% 3 

OLX 0:12:51 100,0% 10 
NetShoes 0:03:37 19,9% 2 

Shopping UOL 0:01:19 0,0% 0 
Casas Bahia 0:05:12 33,7% 3 

Groupon Brazil 0:04:12 25,0% 3 
     Fonte: Elaborada pelo autor 

 

4.1.3.5 Normalização do indicador taxa de rejeição 

 

O indicador taxa de rejeição (DESEMP5) refere-se à proporção de clientes que não deram 

sequer um clique nas páginas em que entraram (KAUSHIK, 2010). Possui como unidade de 

medida porcentagem, em que quanto menor, melhor (item reverso). Na Tabela 20, 

apresentam-se os seguintes itens: valor inicial do indicador, em sua unidade de medida 

original; normalização min-max em unidade de medida percentual; e conversão do valor 

normalizado em escala Likert de 11 pontos (de 0 a 10). 

 

Tabela 20 – Normalização do indicador taxa de rejeição para as dez empresas 

Sites Taxa de rejeição (reverso) Normalização Likert Likert 
(desrevertido) 

Mercado Livre Brasil 17,70% 0,0% 0 10 
Americanas 32,90% 45,6% 5 5 

Buscapé 28,80% 33,3% 3 7 
Dafiti.com.br 27,40% 29,1% 3 7 

Bomnegocio.com 31,90% 42,6% 4 6 
OLX 22,80% 15,3% 2 8 

NetShoes 51,00% 100,0% 10 0 
Shopping UOL 49,50% 95,5% 10 0 

Casas Bahia 31,40% 41,1% 4 6 
Groupon Brazil 40,00% 67,0% 7 3 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

 

 

 



	   157	  

4.1.3.6 Normalização do indicador pageviews diária por visitante 

 

O indicador pageviews diária por visitante (DESEMP6) refere-se à quantidade de páginas 

visitadas por visitante único no site. Possui como unidade de medida valor absoluto. Na 

Tabela 21, apresentam-se os seguintes itens: valor inicial do indicador, em sua unidade de 

medida original; normalização min-max em unidade de medida percentual; conversão do 

valor normalizado em escala Likert de 11 pontos (de 0 a 10). 

 

Tabela 21 – Normalização do indicador pageviews diária por visitante para as dez 

empresas 

Sites Pageviews diária / visitante Normalização Likert 
Mercado Livre Brasil 11,73 90,9% 9 

Americanas 5,12 33,4% 3 
Buscapé 3,72 21,3% 2 

Dafiti.com.br 7,30 52,4% 5 
Bomnegocio.com 5,10 33,3% 3 

OLX 12,78 100,0% 10 
NetShoes 3,45 18,9% 2 

Shopping UOL 1,27 0,0% 0 
Casas Bahia 4,94 31,9% 3 

Groupon Brazil 3,65 20,7% 2 
     Fonte: Elaborada pelo autor 

 

4.1.3.7 Normalização do indicador popularidade da página (ranking Brasil) 

 

O indicador popularidade da página (ranking Brasil) (DESEMP7) refere-se a classificação 

em ranking com base em uma estimativa da popularidade do site no Brasil. Possui como 

unidade de medida posição no ranking, em que quanto menor melhor (item reverso). Na 

Tabela 22, apresentam-se os seguintes itens: valor inicial do indicador, em sua unidade de 

medida original; normalização min-max em unidade de medida percentual; e conversão do 

valor normalizado em escala Likert de 11 pontos (de 0 a 10). 

 

 

 

 

 

 

 



	   158	  

Tabela 22 – Normalização do indicador popularidade da página (ranking Brasil) para as 

dez empresas do estudo 

Sites Ranking Brasil (Reverso) Normalização Likert Likert 
(Desrevertido) 

Mercado Livre Brasil 9 0,0% 0 10 
Americanas 28 7,3% 1 9 

Buscapé 35 9,9% 1 9 
Dafiti.com.br 105 36,6% 4 6 

Bomnegocio.com 250 92,0% 9 1 
OLX 17 3,1% 0 10 

NetShoes 48 14,9% 1 9 
Shopping UOL 222 81,3% 8 2 

Casas Bahia 97 33,6% 3 7 
Groupon Brazil 271 100,0% 10 0 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

4.1.3.8 Normalização do indicador seguidores 

 

O indicador seguidores (DESEMP8) refere-se ao número de pessoas que seguem ou assinam 

o conteúdo da marca (no Facebook) para que tenham acesso às informações publicadas 

continuamente pela empresa. Possui como unidade de medida valor absoluto. Na Tabela 23, 

apresentam-se os seguintes itens: valor inicial do indicador, em sua unidade de medida 

original; normalização min-max em unidade de medida percentual; e conversão do valor 

normalizado em escala Likert de 11 pontos (de 0 a 10). 

 

Tabela 23 – Normalização do indicador Seguidores para as dez empresas do estudo 

Sites Seguidores Normalização Likert 
Mercado Livre Brasil 3.007.471 22% 2 

Americanas 4.077.228 29% 3 
Buscapé 1.389.906 10% 1 

Dafiti.com.br 6.628.337 48% 5 
Bomnegocio.com 1.264 0% 0 

OLX 8.174.747 59% 6 
NetShoes 9.370.627 68% 7 

Shopping UOL 72.974 1% 0 
Casas Bahia 1.168.257 8% 1 

Groupon Brazil 13.868.250 100% 10 
     Fonte: Elaborada pelo autor 

 

4.1.3.9 Normalização do indicador pessoas falando sobre 

 

O indicador pessoas falando sobre refere-se ao número de pessoas falando sobre a marca em 

ações de comentários, publicações, compartilhamentos e outras no Facebook. Possui como 

unidade de medida valor absoluto. Na Tabela 24, apresentam-se os seguintes itens: valor 
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inicial do indicador, em sua unidade de medida original; normalização min-max em unidade 

de medida percentual; conversão do valor normalizado em escala Likert de 11 pontos. 

 

Tabela 24 – Normalização do indicador pessoas falando sobre para as dez empresas 

Sites Pessoas falando sobre Normalização Likert 
Mercado Livre Brasil 37287 100% 10 

Americanas 15569 42% 4 
Buscapé 17056 46% 5 

Dafiti.com.br 20753 56% 6 
Bomnegocio.com 46 0% 0 

OLX 22721 61% 6 
NetShoes 22101 59% 6 

Shopping UOL 58 0% 0 
Casas Bahia 15983 43% 4 

Groupon Brazil 19756 53% 5 
     Fonte: Elaborado pelo autor 

 

4.1.3.10 Normalização do indicador pessoas falando sobre por seguidor 

 

O indicador pessoas falando sobre por seguidor refere-se à proporção de pessoas falando 

sobre a marca em ações de comentários, publicações, compartilhamentos e outras por 

seguidor no Facebook. Possui como unidade de medida porcentagem. Na Tabela 25, 

apresentam-se os seguintes itens: valor inicial do indicador, em sua unidade de medida 

original; normalização min-max em unidade de medida percentual; e conversão do valor 

normalizado em escala Likert de 11 pontos (de 0 a 10). 

 

Tabela 25 – Normalização do indicador pessoas falando sobre por seguidor para as dez 

empresas 

Sites Pessoas falando sobre / por 
seguidor Normalização Likert 

Mercado Livre Brasil 1,24% 33% 3 
Americanas 0,38% 8% 1 

Buscapé 1,23% 32% 3 
Dafiti.com.br 0,31% 7% 1 

Bomnegocio.com 3,64% 100% 10 
OLX 0,28% 6% 1 

NetShoes 0,24% 4% 0 
Shopping UOL 0,08% 0% 0 

Casas Bahia 1,37% 36% 4 
Groupon Brazil 0,14% 2% 0 

     Fonte: Elaborada pelo autor 
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4.1.3.11 Considerações gerais sobre a integração dos indicadores de desempenho à base de 

dados com as demais variáveis 

 

A partir do método de normalização min-max, foi possível transformar todos os indicadores 

formativos do desempenho e convertê-los para a escala Likert. Dessa forma, tornou-se 

possível integrar os indicadores do desempenho à base de dados com os demais indicadores, 

já que todos, a partir de então, passaram a se encaixar na mesma escala (Likert de 11 pontos).  

 

Antes de operacionalizar a integração, ressalta-se que as variáveis constituintes do estudo 

foram levantadas a partir do método de pesquisa de levantamento de dados primários, em que 

cada respondente – 1087 no total da amostra – da pesquisa atribuiu uma nota de 0 a 10 a sua 

percepção sobre o item em questão em relação a um dos dez sites de e-commerce que são 

objetos deste estudo. Em contrapartida, os indicadores do desempenho foram levantados a 

partir do método de pesquisa de levantamento de dados secundários. Além disso, observou-se 

que, enquanto na base de dados das variáveis dos construtos havia 1087 casos de cada item, 

na base de dados de indicadores do desempenho havia somente 1 caso referente a cada 

variável. Neste contexto, identificou-se que a única informação comum às duas bases de 

dados a serem integradas era a indicação do nome da empresa de e-commerce à qual os dados 

se referiam.   

 

A partir daí, foram adotadas as seguintes ações, em sequência: na base de dados com os 

indicadores de desempenho, todos estes foram organizados pelo nome do site de e-commerce; 

na base de dados das variáveis por construto foram incluídas 10 novas colunas, sendo uma 

para cada nova variável, representadas pelos indicadores do desempenho; ainda na base de 

dados das variáveis com 1087 casos, filtrou-se a coluna referente ao nome do site de e-

commerce. Em cada linha da base de dados que se referisse ao site filtrado, os indicadores 

eram incluídos em suas respectivas colunas, repetindo em cada linha em que se referia àquele 

site. Dessa forma, como exemplo, o site Americanas.com, que obteve 422 respostas coletadas 

pelo método de levantamento primário, passou a ter nas 10 colunas referentes aos indicadores 

de desempenho 422 linhas com valores iguais entre si, porém diferentes entre as colunas e as 

linhas das outras empresas de e-commerce. Em síntese, o valor de cada indicador de 

desempenho foi repetido em cada vetor da base, diferindo-se somente entre as empresas. 
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Dessa forma, a base de dados apresentou-se completa, com todos as variáveis do modelo – 

sejam elas levantadas a partir da pesquisa primária ou secundária – juntas e normalizadas em 

uma mesma escala (Likert de 11 pontos). A partir de então, tornou-se possível o exame de 

padrão de dados ausentes e observações atípicas (outliers), conforme apresentado na seção 

seguinte. Antes do exame padrão, indica-se, na Tabela 26, a análise descritiva das variáveis 

do desempenho. 

 

Tabela 26 – Estatística descritiva das variáveis do desempenho 
Construto Variável Nº Mínimo Máximo Média Desvio-padrão 

Desempenho 
(DESEMP) 

DESEMP1 1087 0 10 5,20 3,393 
DESEMP2 1087 0 10 2,47 3,036 
DESEMP3 1087 0 10 2,20 2,974 
DESEMP4 1087 0 10 3,90 3,186 
DESEMP5 1087 0 10 4,70 3,220 
DESEMP6 1087 0 10 4,03 3,208 
DESEMP7 1087 0 10 3,79 3,886 
DESEMP8 1087 0 10 3,44 3,329 
DESEMP9 1087 0 10 4,59 2,927 
DESEMP10 1087 0 10 2,28 3,053 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A partir da Tabela 26, observa-se que em todas as variáveis os valores mínimos e máximos da 

escala de 11 pontos (0 a 10) foram alcançados. A média mínima foi 2,20, referente à variável 

DESEMP3 (visit share), e a média máxima foi 5,20, referente à variável DESEMP5 (taxa de 

rejeição). O desvio-padrão mínimo foi 2,927, referente à variável DESEMP9 (pessoas 

falando sobre); e o desvio-padrão máximo foi 3,889, referente à variável DESEMP7 

(popularidade da página). 

 

4.1.4 Exame dos dados 

4.1.4.1 Observações atípicas (outliers) 

 

A preparação dos dados contribui para a análise da ausência de respostas e a identificação de 

outliers (pontos fora da curva). Os outliers são valores que se apresentam expressivamente 

distantes da média (GONÇALVES; MEIRELLES, 2004). Hair; Black et al. (2009, p. 77) 

definem outliers como observações atípicas da seguinte maneira: 

 
Observações atípicas: São observações com uma combinação única de características 
identificáveis como sendo notavelmente diferentes das outras observações. O que constitui 
uma característica única? Tipicamente considera-se como um valor incomum em uma 
variável por ser alto ou baixo, ou com uma combinação ímpar de valores ao longo de 
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diversas variáveis que tornam a observação marginal em relação às outras.  
 

Hair; Black et al. (2009), discorrendo sobre as observações atípicas, indicam que devem ser 

considerados aspectos práticos e substantivos. Sobre o aspecto prático, deve-se considerar que 

“podem ter um efeito sensível sobre qualquer tipo de análise empírica” (HAIR; BLACK et 

al., 2009, p. 77). Diante do aspecto substantivo, os autores sugerem que se analise, caso a 

caso, a representatividade de cada observação atípica na população da pesquisa. Quanto à 

análise dos outliers, Kline (2011) recomenda a utilização das abordagens univariada e 

multivariada, detalhadas a seguir. 

 

O método para a análise univariada “examina a distribuição de observações para cada variável 

na análise e seleciona como atípicos aqueles casos que estão nos extremos (altos e baixos) dos 

intervalos da distribuição” (HAIR; BLACK et al., 2009, p. 78). Considera-se que a análise 

univariada baseia-se na identificação dos valores extremos dos escores padronizados z. São 

considerados outliers univariados valores de z superiores a 4 e inferiores a -4. A partir desta 

consideração, utilizou-se o software IBM SPSS ® versão 20 para a análise da base de dados 

total (com 1.087 observações) e foram encontrados 53 casos com escores inferiores a -4 e 12 

casos com escores superiores a 4. Assim, 65 casos foram considerados ouliers univariados. 

 

Para a análise multivariada dos dados, considera-se que “quando mais de duas variáveis são 

consideradas, o pesquisador precisa de uma maneira de objetivamente medir a posição 

multidimensional de cada observação relativamente a algum ponto” (HAIR; BLACK et al., 

2009, p. 78). Para tanto, diversos autores (KLINE, 2011;  HAIR; BLACK et al., 2009) 

orientam a utilização da medida D2 de Mahalanobis, em que se tem “uma avaliação 

multivariada de cada observação ao longo de um conjunto de variáveis” (HAIR; BLACK et 

al., 2009, p. 78). Em complemento, Kline (2011, p. 51) afirma que esta medida “indica a 

distância em unidades de desvio padrão entre um conjunto de escores (vetor) para um caso 

particular e as médias amostrais de todas variáveis (centroides)”. Quanto à caracterização do 

método Mahalanobis, Hair; Black et al. (2009, p. 77) apresentam a seguinte definição: 

 
Método Mahalanobis: Este método mede a distância de cada observação em um espaço 
multidimensional a partir do centro médio de todas as observações, fornecendo um único 
valor para cada observação, independentemente do número de variáveis em questão.  

 



	   163	  

Quanto à interpretação da medida D2, tanto Hair; Black et al. (2009) quanto Kline (2011) 

sugerem que esta seja dividida pelo número de varáveis envolvidas na análise, a partir da 

fórmula D2/df, que é aproximadamente distribuída como valor t. 

 

Neste estudo, para a análise dos valores resultantes da fórmula D2/df, a partir do método 

Mahalanobis, seguiu-se a orientação de Hair; Black et al. (2009) e utilizou-se como parâmetro 

para a consideração de outliers aqueles casos com valores acima de 3, apresentados pelo 

resultado da fórmula D2/df. Diante deste aspecto, utilizou-se o software IBM SPSS ® versão 

20 para a análise da base de dados total (com 1.087 observações) e foram encontrados 7 casos 

com escores superiores a 3.   

 

A partir da identificação das observações atípicas em análises univariadas e multivariadas, 

cruzaram-se os casos específicos e identificou-se que dos 7 casos com outliers apontadas 

pelas análises multivariadas, 5 já haviam se manifestado nas análises univariadas. Assim, 

consideraram-se as 60 observações com outliers identificados exclusivamente na análise 

univariada; 2 com outliers identificados exclusivamente na análise multivariada; mais os 5 

casos com outliers identificados tanto na análise univariada quanto na análise multivariada, 

para se compreender a oportunidade de aprimorar a base de dados excluindo-se estes 67 

outliers. 

 

Dessa forma, observa-se que, a partir do tratamento dos dados mediante a exclusão dos 

outliers identificados por meio dos métodos de análise univariada e multivariada, a base 

inicial de 1.087 observações reduziu-se a 1.020 casos. 

 

4.1.4.2 Análise de normalidade dos dados 

 

Hair; Black et al. (2009) atribuem importância significativa a suposição de normalidade em 

análise multivariada. A normalidade se refere à “forma da distribuição de dados para uma 

variável métrica individual e sua correspondência com a distribuição normal, o padrão de 

referencia para métodos estatísticos” (HAIR; BLACK et al., 2009, p. 82). Quanto aos tipos da 

distribuição, existem duas medidas: curtose e assimetria. A primeira ocorre quando há 

“elevação” ou “achatamento” da distribuição ao compará-la com a normal. Neste caso, as 

distribuições mais altas, ou pontiagudas, que o normal denominam-se “leptocúrticas” e as 

mais achatadas, “platicúrticas”. Diante disso, ressalta-se que a curtose se refere à altura da 
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distribuição. Em contrapartida, a assimetria refere-se ao equilíbrio da distribuição. Se a 

distribuição for inclinada para esquerda, caracteriza-se como assimetria positiva; e se for 

inclinada para a direita, será uma assimetria negativa. 

 

Quanto ao método a ser utilizado, Hair; Black et al. (2009) ressalta que o teste Kolmogorov-

Smirnov está entre os mais utilizados para análise de normalidade. Sobre este teste Maroco 

(2010, p. 134) realiza a seguinte afirmação: 

 
O teste de Kolmogorov-Smirnov (K-S) é usado para decidir se a distribuição da variável 
sob estudo (F(X)) numa determinada amostra provém de uma população específica F0(X). 
Neste caso porém estamos apenas interessados em testar se a distribuição da variável é ou 
não normal. 

 

Quanto aos parâmetros numéricos para a análise da normalidade Hair; Black et al. (2009) 

afirmam que a distribuição normal é estabelecida a partir dos valores zero e que os valores 

que se apresentam acima ou abaixo de zero referem-se a desvios da normalidade. Tem-se que 

“se o valor z calculado exceder o valor crítico especificado, então a distribuição é não-normal 

em termos daquela característica” (HAIR; BLACK et al., 2009, p. 83). Quanto ao valor 

crítico, ressalta-se que este baseia-se no nível de significância esperado. Hair; Black et al. 

(2009, p. 84) afirmam que é facilmente possível “avaliar o grau em que a assimetria e curtose 

da distribuição variam em relação à distribuição normal”, a partir dos níveis de significância 

no teste de Kolmogorov-Smirnov (K-S), por exemplo. 

 

Considerando-se os parâmetros sugeridos por Hair; Black et al. (2009) do nível de 

significância de 1%, utilizou-se o software IBM SPSS ® versão 20 para a realização do teste 

de Kolmogorov-Smirnov (K-S). Os resultados seguem apresentados na Figura 7, em que se 

observa que para todas as variáveis deste estudo encontra-se o valor de 0,000. A partir disso, 

tem-se que a hipótese nula foi rejeitada. Por tanto, a distribuição não é normal em nenhuma 

das variáveis em estudo. 

 

Diante da não normalidade, Pasquali (2005) afirma não ser um problema que afete 

gravemente a análise fatorial. Isso devido ao fato de se considerar que a análise fatorial 

apresenta-se robusta a violações desse pressuposto, principalmente para amostras superiores a 

200 casos (HAIR; BLACK, 2009; PASQUALI, 2006). No caso específico desta pesquisa, a 

não normalidade dos dados ratifica a decisão pela adoção do método PLS. Isso, porque este é 
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um método estatístico não paramétrico, que não exige que os dados apresentem normalidade 

na distribuição (GARSON, 2012; HAIR et al., 2014). 
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Figura 7 – Análise de normalidade a partir do teste Kolmogorov-Smirnov (K-S) 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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4.1.4.3 Análise de linearidade dos dados 

 

Hair; Black et al. (2009, p. 86) afirmam que a análise de linearidade “está implícita em todas 

as técnicas multivariadas baseadas em medidas correlacionais de associação, incluindo 

regressão múltipla, regressão logística, análise fatorial e modelagem de equações estruturais”. 

A análise de linearidade ocorre por meio de correlações par a par este estudo, considerou-se a 

orientação de Hair, Black et al. (2009) para utilizar o método não paramétrico da correlação 

de Spearman. A partir desta técnica, considera-se o fato de que as correlações apresentam 

indicativos de dados lineares ao serem significativas ao nível de 1% (< 0,01) e ao nível de 5% 

(< 0,05). Este estudo utilizou como parâmetro o nível de 1% (< 0,01).	   

 

Tabela 27 – Análise de Linearidade: Variáveis com maior proporção de correlações 

< 0,01 

Dimensão Variável Correlações 
< 0,01 

Proporção de 
correlações < 0,01 

Interatividade INTERAT4 76 99% 
Interatividade INTERAT0 76 99% 
Comprometimento COMPROM4 76 99% 
Comprometimento COMPROM5 76 99% 
Variedade VARIEDA2 76 99% 
Facilidade na Transação FACTRAN2 76 99% 
Ambiente Visual AMBVISU1 76 99% 
Ambiente Visual AMBVISU4 76 99% 
Ambiente Visual AMBVISU0 76 99% 
Satisfação SATISFA5 76 99% 
Inércia INERCIA1 76 99% 
Lealdade LEALDAD0 76 99% 

       Fonte: Elaborada pelo autor 
 

A partir da Tabela 27 e Apêndice B, é possível observar que a variável que possui a menor 

correlação com as demais é a DESEMP9 (pessoas falando sobre), com 47% da proporção de 

correlação acima de 0,01. Porém, esta foi a única variável que teve proporção de correlação 

de 1% abaixo de 50%. Além disso, são doze as variáveis que possuem a maior correlação com 

as demais, com proporção de 99% de correlação significativa acima de 0,01. Em linhas gerais, 

observa-se que 90% das correlações foram consideradas significativas ao nível de 1% (< 

0,01), o que indica a linearidade dos dados. 
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4.1.4.4 Análise de dados ausentes 

 

Os dados ausentes (ou dados perdidos) são definidos por Hair; Black et al. (2009, p. 50) como 

“informação não disponível de um indivíduo (ou caso) sobre o qual outra informação está 

disponível”. Segundo os autores, o dado é perdido, por exemplo, quando o entrevistado deixa 

de responder a alguma pergunta ou grupos de perguntas. No caso da coleta de dados desta 

dissertação a ocorrência de dados ausentes foi evitada por completo. Isso foi possível a partir 

da realização da coleta dos dados por meio de um questionário organizado na ferramenta 

Google Docs, em que se criou a obrigatoriedade do preenchimento de todas as respostas. 

Assim, todos os respondentes responderam a todas as questões, conforme indicado no campo 

Nº da Tabela 14. 

 

4.1.5 Análise fatorial exploratória 

4.1.5.1 Aspectos conceituais da análise fatorial exploratória  

 

A análise fatorial exploratória (AFE) consiste em uma série de procedimentos que objetivam 

à redução e ao resumo dos dados (MALHOTRA, 2006). Considera-se que “o ponto central de 

partida da análise fatorial é o principio da parcimônia: um grande número de variáveis 

observadas pode ser explicado por um número menor de variáveis hipotéticas, não 

observadas” (LAROS, 2005, p. 164). Diante disso, a análise fatorial apresenta-se como um 

dos métodos mais eficazes para que a complexidade de um número elevado de variáveis seja 

reduzida a uma estrutura de menor nível complexo, com uma quantidade reduzida de fatores 

(KERLINGER, 1986). Hair; Black et al. (2009) complementa que a análise fatorial refere-se à 

análise de componentes principais e fatores comuns e é utilizada para a análise da inter-

relação (correlação) entre um número elevado de variáveis, a fim de explicá-las quanto a suas 

respectivas dimensões inerentes comuns (fatores). A diferença principal explicitada por 

Malhotra (2006) em relação à análise fatorial e às análises de variância, regressão múltipla e 

análise discriminante é que nestas há a consideração de uma variável dependente e que as 

demais são independentes, enquanto na análise fatorial não há essa determinação. A análise 

fatorial refere-se a uma técnica de interdependência, em que se analisa todo um conjunto de 

relações interdependentes (MALHOTRA, 2006). 

 

O método de análise fatorial pode ser caracterizado a partir de dois procedimentos: análise 

fatorial exploratória e análise fatorial confirmatória. Referente à análise fatorial confirmatória, 
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Laros (2005, p. 168) afirma que é um “método utilizado para avaliar a validade de construto 

das medidas, e não para a redução dos dados”. Quanto à análise fatorial exploratória, esta se 

caracteriza por ser utilizada em pesquisas em que o pesquisador não possui uma expectativa 

contundente que seja definida a priori, embasado na teoria ou em estudos anteriores para a 

composição das subescalas (LAROS, 2005). A partir disso, deve-se considerar que a análise 

fatorial possibilita a descoberta de variáveis latentes que se apresentam intrínsecas às escalas 

analisadas (HAIR; BLACK et al., 2009; LAROS, 2005). Em complemento, Laros (2005) 

afirma que outra utilização relevante para a análise fatorial exploratória está relacionada à 

redução dos dados. Neste estudo, a análise fatorial é aplicada com o objetivo de identificar 

oportunidades de redução das variáveis e, a partir disso, segue-se a orientação dos autores 

Hair; Black et al., (2009) para a realização da análise fatorial exploratória. 

 

Hair; Black et al. (2009, p. 104) destacam que a análise fatorial exploratória (AFE) possui 

como objetivo principal: 
 

Encontrar um modo de condensar (resumir) a informação contida em diversas variáveis 
originais em um conjunto menor de novas dimensões compostas ou variáveis estatísticas 
(fatores) com uma perda mínima de informação – ou seja, buscar e definir os construtos 
fundamentais ou dimensões assumidas como inerentes às variáveis originais. 

 

Em complemento, Hair; Black et al. (2009) afirmam que a análise fatorial permite excluir 

variáveis que apresentem cargas fatoriais abaixo dos parâmetros em relação a dimensão 

desejada. Os autores apresentam, ainda, quatro questões referentes ao ajuste consequente da 

análise fatorial: especificação da unidade de análise; obtenção do resumo ou redução dos 

dados; seleção de variáveis; e) uso de resultados da análise fatorial com outras técnicas 

multivariadas.  

 

Quanto à especificação da unidade de análise, Hair; Black et al. (2009) orientam que é 

necessário definir se a análise fatorial será realizada para identificar a estrutura de relação 

entre as variáveis (denominada “análise fatorial R”) ou entre os respondentes (denominada 

“análise fatorial Q”). Neste estudo, a análise fatorial objetiva compreender a relação entre as 

variáveis. Portanto, aplicou-se a análise fatorial R. 

 

Quanto à obtenção do resumo ou redução dos dados Hair; Black et al. (2009, p. 105) 

apresentam a seguinte colocação: 
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No resumo dos dados, a análise fatorial obtém dimensões inerentes que, quando 
interpretadas e compreendidas, descrevem os dados em um número muito menor de 
conceitos do que as variáveis individuais originais. Redução de dados estende esse processo 
derivando um valor empírico (escore fatorial) para cada dimensão (fator) e então 
substituindo o valor original por esse novo valor. 
 
 

Quando se tem a obtenção de um número reduzido de fatores capazes de representarem de 

forma adequada o conjunto original de variáveis, pode-se considerar que o objetivo de resumo 

dos dados foi alcançado (HAIR; BLACK et al., 2009). Diante da redução dos dados,  Hair; 

Black et al. (2009) afirmam que estas podem se dar de duas formas: a partir da identificação 

das variáveis de maior representatividade em um conjunto muito maior de variáveis com o 

objetivo de utilizá-las em análises multivariadas posteriores; ou por meio da criação de um 

conjunto totalmente novo e menor de variáveis que sejam capazes de substituir parcialmente 

ou por completo o conjunto original de variáveis. Destaca-se que em ambas as formas, 

objetiva-se manter a natureza do caráter das variáveis originais, porém apresentando-as em 

número reduzido. 

 

Na distinção entre o resumo e a redução dos dados, Hair; Black et al. (2009) afirmam que no 

resumo observa-se como consequência evidente a identificação das dimensões ou fatores 

latentes. Dessa forma, “as estimativas dos fatores e as contribuições de cada variável aos 

fatores (chamadas cargas) são tudo o que requer a análise” (HAIR; BLACK et al., 2009, p. 

106). Em contrapartida, na redução dos dados, apesar de eles também dependerem das cargas 

fatoriais, elas são utilizadas “como a base para identificar variáveis para análises posteriores 

com outras técnicas ou pra fazer estimativas dos próprios fatores (escores fatoriais ou escalas 

múltiplas), as quais substituem as variáveis originais em análises subsequentes” (HAIR; 

BLACK et al., 2009, p. 106). 

 

A partir do objetivo de resumo e extração dos dados Mingoti (2007) afirma a relevância da 

aplicação do método de extração de fatores de componentes principais (PCA). Este método 

possui foco principal na transformação ortagonal de um conjunto de variáveis hipoteticamente 

correlacionadas com um vetor aleatório (MINGOTI, 2007; HAIR; BLACK, 2009). Este 

estudo considerou as orientações do autor para a utilização do método PCA. 

 

Quanto à seleção de variáveis Hair; Black et al. (2009) ressaltam a importância de selecionar 

variáveis a partir de um embasamento consistente da teoria, para que este embasamento 

suporte e seja considerado para a adequação das variáveis na análise fatorial. Os autores 
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ressaltam que a qualidade do resultado da análise fatorial está diretamente relacionada ao 

embasamento conceitual capaz de legitimar a qualidade das variáveis especificadas. Para 

tanto, este estudo apresenta no capítulos 2 o embasamento conceitual referente às variáveis 

analisadas. 

 

Quanto ao uso de análise fatorial com outras técnicas multivariadas Hair; Black et al. (2009) 

compreendem que a análise fatorial apresenta-se como um excelente ponto inicial para a 

utilização de diversas outras técnicas multivariadas, devido ao fato de ser capaz de apresentar 

uma visão muito clara e objetiva das inter-relações entre as variáveis e a estrutura subjacente 

dos dados. Este estudo também se beneficia da utilização de outras técnicas de análise após a 

análise fatorial. O procedimento seguinte à análise fatorial utilizado nesta pesquisa é o de 

analisar os dados a partir da modelagem de equações estruturais. 

 
4.1.5.2 Aplicação da análise fatorial exploratória 

 

A análise fatorial exploratória aplicada neste estudo considerou, inicialmente, o objetivo de 

compreender a relação entre as variáveis. Para tanto, aplicou-se a análise fatorial R. Para o 

resumo e a redução dos dados, aplicou-se o método de extração de fatores de componentes 

principais (PCA), sugerido por Hair; Black et al. (2009). Quanto ao método rotacional, optou-

se pelo método oblíquo, em que se considerou a técnica de OBLIMIN, por se enquadrar no 

método de rotação oblíqua, ressaltado por Hair; Black et al. (2009, p. 119), porque “permite 

fatores correlacionados em vez de manter independência entre os fatores rotacionados”. 

 

Diante disso, consideram-se os parâmetros essenciais para a intepretação dos dados da análise 

fatorial. Quanto à carga fatorial, que representa o quanto determinada variável pertence a 

determinado fator, espera-se que apresente valores superiores a 0,4 para que seja considerada 

como adequada (HAIR; BLACK et al., 2009). Outra análise de considerável relevância para a 

verificação da dimensionalidade é a avaliação das correlações entre as variáveis de cada 

construto (HAIR; BLACK et al., 2009). 

 

A fim de garantir a dimensionalidade, Hair; Black et al. (2009) recomendam a utilização dos 

critérios Kaiser-Meyer-Olking (KMO) e Teste de Esfericidade de Barllet (TEB). O primeiro 

avalia a adequação da análise fatorial, considerando-se como parâmetro de adequação os 

valores entre 0,5 e 1,0 e de inadequação os valores abaixo de 0,5 (MALHOTRA, 2004). De 
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forma mais detalhada, Collares (2011) afirma que o KMO indica a adequação do tamanho da 

amostra a partir dos critérios especificados: de 0,5 a 0,7 são valores “medíocres”; de 0,7 a 0,8 

são valores “bons”; de 0,8 a 0,9 são valores “ótimos”; e acima de 0,9 são valores 

“magníficos”. O segundo é definido por Hair; Black et al. (2009, p. 102) como sendo o “teste 

estatístico da significância geral de todas as correlações em uma matriz de correlação”. Como 

parâmetro de análise, no  teste de esfericidade de Barllet, considera-se que caso a 

significância seja inferior a 1% a matriz não equivale à identidade e, portanto, apresenta-se 

adequada à análise multivariada (SOUZA, 2013). 

 

Hair; Black et al. (2009) orientam que, além da realização dos testes para que a adequação da 

utilização da técnica de AFE seja verificada, é imprescindível que a qualidade dos resultados 

encontrados seja constatada. Para tanto, recomenda-se a utilização da variância explicada, 

uma medida que indica a proporção pela qual as variáveis são capazes de explicar o construto 

ao qual se referem (KLINE, 2011; HAIR; BLACK et al., 2009). Quanto ao parâmetro referido 

à variância explicada, Malhotra (2006) e Hair; Black et al. (2009) recomendam que ela seja 

superior a 50%.  

 

Outra medida que deve ser analisada é a comunalidade (MALHOTRA, 2004), definida por 

Hair; Black et al. (2009, p. 101) como a “quantia total de variância que uma variável original 

compartilha com todas as outras variáveis incluídas na análise”.  Diante disso, o pesquisador 

deve avaliar esta métrica para identificar se as variáveis apresentam valores minimamente 

aceitáveis referente às respectivas capacidades de explicação (HAIR; BLACK et al., 2009). 

Quanto ao parâmetro da comunalidade, Hair; Black et al. (2009) sugerem que o pesquisador 

pode especificar um valor como 0,5, por exemplo, em que consideraria que as variáveis que 

apresentassem valores abaixo deste parâmetro demonstrariam que não são capazes de explicar 

suficientemente o conceito ao qual se propõem. 

 

Outra consideração relevante para a entrada dos dados para a análise fatorial refere-se ao fato 

de que somente os construtos reflexivos devem ser analisados. Hair; Black et al. (2009, p. 

302) enfatizam que “indicadores formativos nunca devem ser descartados simplesmente com 

base em resultados estatísticos”. Dessa forma, os indicadores que formam o construto 

desempenho não foram considerados na análise fatorial exploratória. 

 

Diante dos valores apresentados como parâmetro e das considerações feitas, realizou-se a 
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análise fatorial exploratória, em duas fases: a primeira com todas as variáveis referentes aos 

construtos exógenos antecedentes da satisfação, bem como os moderadores inércia e 

confiança; e a segunda com todas as variáveis dos construtos endógenos: satisfação e 

lealdade. 

 

4.1.5.2.1 Primeira fase da análise fatorial exploratória: construtos exógenos 

 

Construtos exógenos são aqueles determinados a partir de fatores externos ao modelo (HAIR; 

BLACK et al., 2009). No modelo específico deste estudo, os construtos exógenos são: 

adaptabilidade (ADAPTAB), interatividade (INTERAT), fornecimento de informações 

(FORINFO), compromisso com o cliente (COMPROM), rede de clientes (REDECLI, 

variedade (VARIEDA), facilidade na transação (FACTRAN), ambiente visual (AMBVISU), 

privacidade (PRIVACI), inércia (INERCIA) e confiança (CONFIAN).  

  

Inicialmente, apresentam-se os testes de adequabilidade da amostra. Em referência ao teste de 

esfericidade de Barlett (TEB) e à medida Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), observa-se que os 

resultados se mostraram adequados (Tabela 28). O primeiro apresentou significância abaixo 

de 1%, a partir do valor 0,000, em que quanto mais próximo de 0 melhor a adequabilidade da 

amostra indicada por esta medida. O segundo evidenciou a adequação da amostra a partir do 

valor 0,921. Este valor está acima do parâmetro de 0,500 e é classificado por Collares (2011) 

como “magnífico”, por ser superior a 0,9 e estar na faixa mais alta de classificação desta 

medida, que vai até 1,0. 
 

Tabela 28 – Testes estatísticos de TEB e KMO na AFE dos construtos exógenos 
Teste estatístico Resultado 

Nível de significância – Teste de esfericidade de Bartlett (TEB) 0,000 
Medida Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) de adequação da amostra 0,961 - “magnífico” (COLLARES, 2011) 
Fonte: Saída do SPSS, 2015. 
 

Com o objetivo de avaliar a confiabilidade e a validade dos construtos gerados foram 

realizados testes adicionais, em que se destacam: validade convergente e discriminante e 

confiabilidade composta. Porém, por estas avaliações terem sido realizadas no software 

SmartPLS, o detalhamento destas avaliações será exibido na seção 4.2.2, referente à avaliação 

do modelo da equação estrutural.   
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Quanto à primeira fase da análise fatorial, referente às variáveis dos construtos exógenos, 

observa-se que, diante da medida da variância total explicada de todas as variáveis analisadas, 

encontrou-se o valor de 72,638% para nove componentes (APÊNDICE C). Por tanto, 

encontraram-se pouco mais de 22 pontos percentuais acima do mínimo recomendado pelo 

parâmetro de 50%, o que possibilita afirmar que as variáveis possuem relativa capacidade de 

explicação.  

 

A partir dos resultados apresentados na matriz-padrão para a análise dos componentes 

principais, observa-se que a rotação convergiu em 14 interações. Para que fosse possível 

chegar ao resultado observado na Tabela 29, fez-se necessário optar pela exclusão de 

variáveis que apresentaram cargas inferiores a 0,4, conforme recomendado por Hair; Black et 

al. (2009), e/ou contraditórios durante a análise fatorial. Ressalta-se que para a exclusão de 

cada variável considerou-se, além dos resultados apresentados na análise, o embasamento 

teórico de cada construto e variável. 

 

Tabela 29 – Carga fatorial da análise fatorial exploratória dos construtos exógenos 
(continua) 

Variável 
Componente 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ADAPTAB1         ,827 
ADAPTAB2         ,565 
ADAPTAB3         ,736 
ADAPTAB4         ,443 
ADAPTAB5         ,602 
FORINFO3 ,497         
FORINFO4 ,677         
FORINFO5 ,461         

COMPROM1       ,913   
COMPROM2       ,774   
COMPROM3       ,565   
COMPROM5       ,461   
REDECLI1  ,899        
REDECLI2  ,880        
REDECLI3  ,752        
REDECLI4  ,719        
VARIEDA1     ,909     
VARIEDA2     ,870     
VARIEDA3     ,696     
FACTRAN1      -,598    
FACTRAN2      -,666    
FACTRAN4      -,664    
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Tabela 29 – Carga fatorial da análise fatorial exploratória dos construtos exógenos 

(conclusão) 

Variável 
Componente 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
AMBVISU1      -,869    
AMBVISU2      -,699    
AMBVISU4      -,849    
PRIVACI1        -,727  
PRIVACI2        -,751  
INERCIA1   ,783       
INERCIA2   ,889       
INERCIA3   ,875       
CONFIAN1    ,682      
CONFIAN2    ,764      
CONFIAN3    ,903      
CONFIAN4    ,883      

Notas: (1) Método de extração: análise do componente principal; (2) Oblimin com normalização em Kaiser. 
Fonte: Saída do SPSS, 2015. 
 

As variáveis excluídas durante a análise fatorial dos construtos exógenos foram dez (Quadro 

40). É possível observar que o construto interatividade (INTERAT) foi excluído por completo 

da análise junto com as quatro variáveis que o compunha. Além da inadequação evidenciada 

na análise fatorial, considerou-se para a exclusão deste construto a indicação apontada por 

Anderson; Swaminathan (2011) ao desenvolverem e testarem o modelo, em que se 

considerava o respectivo construto, de que esta dimensão não se mostrou válida nos 

resultados do experimento realizado. A manutenção inicial deste construto baseava-se na 

teoria, bem como na possibilidade de serem encontrados resultados diferentes dos indicados 

por Anderson; Swaminathan (2011). Porém, diante do analisado, tem-se que a exclusão deste 

construto, além de ser pautada por esta análise fatorial exploratória, é sustentada pelo 

resultado de pesquisa anterior realizada pelos idealizadores desta dimensão da escala 

utilizada.   

 

Além do construto interatividade (INTERAT), foram excluídas também outras quatro 

variáveis que se mostraram incompatíveis com o modelo em estudo, as quais seguem 

indicadas: dois indicadores (FORINFO1 e FORINFO2) da dimensão fornecimento de 

informação, um indicador (COMPROM4) do construto compromisso com os clientes e um 

indicador (PRIVACI3) referente à dimensão privacidade. Além de ter sido identificada a 

inadequação evidenciada pela análise fatorial referente a estas variáveis, observou-se que, 
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diante da teoria, a exclusão destes itens tenderia a não comprometer a avaliação do construto 

aos quais se referiam. Também, observou-se que o resultado da análise fatorial apresentava-se 

mais adequado a partir da exclusão destes quatro indicadores.  

 

Por fim, os outros dois indicadores excluídos, neste total de dez, foram: FACTRAN3, 

referente à dimensão facilidade na transação e AMBVISU3, referente ao construto ambiente 

visual. Observou-se um fato comum entre estes dois indicadores: são itens reversos na escala. 

Coincidência ou não, a análise fatorial evidenciou que estes dois itens reversos se 

apresentavam sempre juntos na análise dos componentes principais, porém não agregados aos 

demais indicadores destes mesmos construtos. Diante disso, a exclusão dos itens reversos 

indicou a melhoria dos resultados apresentados pela análise fatorial, o que conduziu à decisão 

de excluir estes dois indicadores. 
 

Quadro 40 – Variáveis excluídas a partir da análise fatorial dos construtos exógenos 

Dimensão  Variável Descrição Status 

Interatividade 

INTERAT1 
Este site me possibilita visualizar o produto de variadas 
formas (exemplo: fotos do produto de diferentes ângulos, 
fotos do produto em uso, vídeos do produto e etc.). 

Excluída 

INTERAT2 
Este site tem uma ferramenta de busca que possibilita a 
rápida localização dos produtos nos quais estou interessado. 

Excluída 

INTERAT3 
Este site possui uma ferramenta que possibilita a comparação 
entre os produtos do site que é muito útil para as minhas 
compras. 

Excluída 

INTERAT4 
Sinto que este site apresenta todas as informações que 
necessito (sobre produtos, processo de compra, políticas do 
site, etc.) para eu realizar a minha compra. 

Excluída 

Fornecimento de 
informação 

FORINFO1 Este site fornece informações úteis para as minhas compras. Excluída 

FORINFO2 
As informações fornecidas por este site são relevantes para 
as minhas compras. 

Excluída 

Comprometimento COMPROM4 
Acredito que as políticas de devolução explicadas neste site 
são adequadas ao consumidor. 

Excluída 

Facilidade na 
transação 

FACTRAN3 O processo de compra neste site leva um longo tempo.* Excluída 

Ambiente visual AMBVISU3 Este site não me parece convidativo.* Excluída 

Privacidade PRIVACI3 
Acredito que este site protege informações relacionadas ao 
meu cartão de crédito. 

Excluída 

NOTA: 1) *Itens Reversos. 
Fonte: Saída do SPSS, 2015. 
 
Além das dez exclusões necessárias evidenciadas pela análise fatorial, observa-se, ainda, 

outro fato: todas as variáveis remanescentes das dimensões facilidade na transação 

(FACTRAN) e ambiente visual (AMBVISU), apresentaram-se aderentes a um mesmo 
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componente principal (vide Tabela 29). A partir disso, analisaram-se os aspectos conceituais 

de cada uma destas duas dimensões, bem como a descrição de cada variável (Quadro 41). 

 

Quadro 41 – Conceitos e variáveis das dimensões facilidade na transação e ambiente visual 

Dimensão 
Inicial 

Definição Variáveis Descrição 

Facilidade na 
Transação 

Refere-se ao cliente sentir que está em 
um site de navegabilidade simples, 
intuitiva e amigável, de forma a 
minimizar o esforço e o tempo de 
navegação exigida, facilitar o encontro 
das informações desejadas e efetivar a 
transação de compra facilmente. 

FACTRAN1 
A navegação por este site é muito 
intuitiva. 

FACTRAN2 
Um comprador de primeira viagem é 
capaz de fazer uma compra neste site 
sem precisar de muita ajuda. 

FACTRAN4 Este site é de fácil utilização. 

Ambiente 
Visual 

Utilização de uma apresentação visual 
do website que seja agradável aos 
olhos e mente, bem como apresente-se 
capaz de envolver o cliente em uma 
experiência de compra estimulante. 

AMBVISU1 
O design deste site é muito atrativo 
para mim. 

AMBVISU2 
Para mim, comprar neste site é 
agradável. 

AMBVISU4 
O ambiente visual deste site é 
confortável aos meus olhos. 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 
Em complemento, propõe-se uma análise específica da comparação entre as premissas, os 

objetivos, as operacionalizações, as consequências dos conceitos para o consumidor a partir 

das diferenças e as similaridades das duas dimensões em análise (Quadro 42). Observa-se 

que, apesar de a dimensão facilidade na transação ter a sua atenção principal voltada para o 

processo de transação e a dimensão ambiente visual relacionar-se ao design do site, as duas 

dimensões se assemelham ao se referirem especificamente ao fato de oferecer ao e-

consumidor uma interface de compra centrada na utilização de recursos visuais que tornem a 

usabilidade intuitiva e agradável, a fim de se facilitar a transação e potencializar a experiência 

de compra. 
 

Quadro 42 – Comparação das dimensões facilidade na transação e ambiente visual 
(continua) 

Comparação Facilidade na Transação Ambiente Visual 

Premissa 
Facilitar o processo de transação 
a partir de um site simples, 
intuitivo e amigável; 

Ser agradável aos olhos e mente do e-consumidor, a 
partir da usabilidade e o design do site; 

Objetivo Proporcionar uma experiência 
de compra mais satisfatória 

Envolver os clientes completamente em uma 
estimulante, agradável, única e gratificante experiência 
de compra. 

Operacionalização 
Site bem projetado, que possua 
alta usabilidade e facilite a 
navegação 

Utilização de recursos atraentes e interessantes, tais 
como: texto, estilo, gráficos, cores, logotipos, slogans, 
imagens e temas, que torne o ambiente esteticamente 
agradável e transmita sensações positivas. 
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Quadro 42 – Comparação das dimensões facilidade na transação e ambiente visual 
(conclusão) 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos conceitos de Anderson; Swaminathan (2011). 
 
A partir da análise fatorial que evidenciou a aderência das variáveis das duas dimensões e da 

comparação do embasamento conceitual dos construtos, propõe-se a definição de uma nova 

dimensão, capaz de integrar os conceitos centrais das dimensões iniciais. Assim, a nova 

dimensão, interface de compra (INTCOMP), refere-se ao fato de o site de e-commerce ser 

capaz de atrair e envolver o cliente em uma experiência de compra estimulante, em um site de 

ambiente visual que, além de atrativo e agradável aos olhos e mentes, torne a usabilidade 

simples, intuitiva e amigável, de forma a minimizar o esforço e o tempo de navegação 

exigidos, a partir da facilitação do encontro das informações desejadas, para que a 

transação de compra seja facilmente efetivada. Diante disso, apresentam-se os aspectos 

premissa, objetivo, operacionalização e consequências para o consumidor da dimensão 

interface de compra (INTCOMP). 

 

Quadro 43 – Caracterização da nova dimensão interface de compra (INTCOMP) 

Fonte: Elaborado pelo autor.  

Comparação Facilidade na Transação Ambiente Visual 

Consequência ao 
consumidor 

Minimiza o esforço e o tempo 
exigido para navegar no site, 
encontrar a informação desejada 
e um concluir uma transação de 
compra de forma satisfatória. 

Sente-se incentivado a navegar pelo site para ter uma 
experiência estimulante de compra 

Diferenças 
centrais 

Atenção principal voltada ao 
processo prático de compra 

Atenção voltada à usabilidade e ao design do site. 

Similaridade 

Operacionalização centrada em 
tornar a interface de compra do 
site mais simples, intuitiva e 
amigável, porém a partir do 
processo. 

Operacionalização centrada em potencializar a 
usabilidade da interface de compra do site, porém a 
partir da atratividade visual do design do site. 

Dimensão Interface de Compra 

Premissa Ser agradável aos olhos e mentes do e-consumidor a partir da usabilidade e do design de 
um site simples, intuitivo e amigável, capaz de facilitar o processo de transação. 

Objetivo 
Atrair e envolver os clientes completamente em uma estimulante, agradável, única e 
gratificante experiência facilitada de compra. 

Operacionalização 

Site projeto e beneficiado a partir da utilização de recursos atraentes e interessantes, tais 
como: organização do site, layout, hierarquização da informação, texto, estilo, gráficos, 
cores, logotipos, slogans, imagens e temas, que potencializem a usabilidade da interface 
de compra, facilitando a navegação e a compra em um o ambiente esteticamente 
agradável, que transmita sensações positivas. 

Consequência ao 
consumidor 

Sente-se incentivado a navegar pela interface do site a partir de uma experiência 
estimulante de compra que minimiza o esforço e o tempo exigido para navegar, encontrar 
a informação desejada e concluir a transação de compra com facilidade. 
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A fim de evidenciar o resultado da integração dos dois construtos na dimensão interface de 

compra (INTCOMP), apresenta-se no Quadro 44 a nova terminologia utilizada para a 

dimensão, bem como para cada uma das seis respectivas variáveis do construto. 

 

Quadro 44 – Nova dimensão interface de compra (INTCOMP) e as respectivas variáveis 

Dimensão 
Inicial 

Variáveis 
Iniciais Nova Dimensão 

Novas 
Variáveis Descrição mantida da variável 

Facilidade 
na transação 
(FACTRAN) 

FACTRAN1 

Interface de 
Compra 

(INTCOMP) 

INTCOMP1 A navegação por este site é muito intuitiva. 

FACTRAN2 INTCOMP2 
Um comprador de primeira viagem é capaz 
de fazer uma compra neste site sem precisar 
de muita ajuda. 

FACTRAN4 INTCOMP3 Este site é de fácil utilização. 

ambiente 
visual 

(AMBVISU) 

AMBVISU1 INTCOMP4 
O design deste site é muito atrativo para 
mim. 

AMBVISU2 INTCOMP5 Para mim, comprar neste site é agradável. 

AMBVISU4 INTCOMP6 
O ambiente visual deste site é confortável 
aos meus olhos. 

Fonte: Elaborado pelo autor.  
 
Após as decisões adotadas durante a análise fatorial sobre a exclusão de dez variáveis no 

modelo e a integração de dois construtos, gerando a nova dimensão interface de compra 

(INTCOMP), realizou-se a análise da comunalidade. Para esta métrica, seguiu-se a sugestão 

de Hair; Black et al. (2009, p. 121) para o parâmetro mínimo de 0,500. A partir disso, 

observou-se que o resultado de todas as 34 variáveis foi superior a 0,5 (Tabela 30). Diante 

deste resultado, a análise evidenciou, a partir da comunalidade, a adequação da escala 

ajustada. Assim, não foi necessário excluir nenhuma outra variável a partir do valor de 

comunalidade apresentado.  

 

Tabela 30 – Análise de comunalidade dos construtos exógenos 
(continua) 

Construto Variável Comunalidade 

Adaptabilidade 
(ADPTAB) 

ADAPTAB1 ,680 
ADAPTAB2 ,631 
ADAPTAB3 ,653 
ADAPTAB4 ,677 
ADAPTAB5 ,625 

Fornecimento de 
Informações 
(FORINFO) 

FORINFO3 ,659 
FORINFO4 ,626 
FORINFO5 ,596 

Compromisso com o 
cliente (COMPROM) 

COMPROM1 ,765 
COMPROM2 ,668 
COMPROM3 ,732 
COMPROM5 ,758 
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Tabela 30 – Análise de comunalidade dos construtos exógenos 
(continua) 

Construto Variável Comunalidade 

Rede de Clientes 
(REDECLI) 

REDECLI1 ,793 
REDECLI2 ,805 
REDECLI3 ,659 
REDECLI4 ,646 

Variedade 
(VARIEDA) 

VARIEDA1 ,823 
VARIEDA2 ,833 
VARIEDA3 ,676 

Interface de Compra 
(INTCOMP) 

INTCOMP1 ,663 
INTCOMP2 ,648 
INTCOMP3 ,683 
INTCOMP4 ,768 
INTCOMP5 ,749 
INTCOMP6 ,718 

Privacidade 
(PRIVACI) 

PRIVACI1 ,781 
PRIVACI2 ,788 

Inercia 
(INERCIA) 

INERCIA1 ,710 
INERCIA2 ,826 
INERCIA3 ,766 

Confiança 
(CONFIAN) 

CONFIAN1 ,750 
CONFIAN2 ,811 
CONFIAN3 ,860 
CONFIAN4 ,870 

       Fonte: Dados de saída do SPSS, 2015. 
 
 
Em fase subsequente ao alcance do resultado final da análise fatorial dos construtos exógenos 

(apresentado de forma resumida no Quadro 45), realizou-se a análise fatorial exploratória dos 

construtos endógenos, detalhada no próximo tópico. 

 

Quadro 45 – Resumo dos resultados da AFE dos construtos exógenos 

Medidas Parâmetro Resultado 

Carga fatorial > 0,400 

Para que se chegasse ao resultado apresentado na Tabela 29 
adotou-se a decisão por excluir 10 variáveis e fundir as 
dimensões facilidade na transação (FACTRAN) e 
ambiente visual (AMBVISU) na nova dimensão: Interface 
de Compra (INTCOMP). 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) > 0,500 0,961, classificado como “magnífico” (COLLARES, 2011) 
Teste de Esfericidade de Barletts Sig. < 1% 0,000 
Variância Explicada (AVE) > 50% 72,638% 
Comunalidade > 0,500 Todas as variáveis apresentaram valores superiores a 0,500  
Fonte: Parâmetros adaptados de Hair; Black et al (2009); Malhotra (2006), resultado gerado pelo SPSS, 2015. 
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4.1.5.2.2 Segunda fase da análise fatorial exploratória: construtos endógenos 

 

Construtos endógenos são variáveis latentes dependentes determinadas a partir de fatores 

internos ao modelo (HAIR; BLACK et al., 2009). No modelo específico deste estudo, os 

construtos endógenos e modelados de forma reflexiva são: satisfação; e lealdade.  

 

Quanto aos testes de adequação da amostra, o teste de esfericidade de Barlett (TEB) e a 

medida Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) apresentaram resultados adequados (Tabela 31). O 

primeiro apresentou significância abaixo de 1% a partir do valor 0,000 e o segundo 

evidenciou a adequação da amostra a partir do valor 0,872. Este valor está acima do 

parâmetro de 0,500 e é classificado por Collares (2011) como “ótimo” por estar entre 0,8 e 

0,9 nesta medida, que vai até 1,0. 
 

Tabela 31 – Testes estatísticos de TEB e KMO na AFE dos construtos endógenos 

Teste Estatístico Resultado 
Nível de significância – Teste de Esfericidade de Bartlett (TEB) 0,000 
Medida Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) de adequação da amostra 0,872 - “ótimo” (COLLARES, 2011) 
Fonte: Saída do SPSS, 2015. 
 

Nesta segunda fase da análise fatorial, referente às variáveis dos construtos endógenos, 

observa-se que diante da medida da variância total explicada de todas as variáveis analisadas, 

encontrou-se o valor de 72,791% para dois componentes (APÊNDICE D). Por tanto, pouco 

mais de 22 pontos percentuais acima do mínimo recomendado pelo parâmetro de 50%. Diante 

disso, pode-se afirmar que as variáveis possuem relativa capacidade de explicação dos 

componentes principais analisados.  

 

Após convergir em oito interações, a matriz-padrão para a análise dos componentes principais 

apresentou as variáveis classificadas em dois fatores. A fim de encontrar o melhor resultado 

da análise fatorial apresentado na Tabela 32, identificou-se a necessidade de excluir as 

variáveis que apresentaram resultados com cargas inferiores a 0,4 – conforme recomendado 

por Hair; Black et al (2009) – e/ou enfaticamente contraditórios perante a teoria.  
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Tabela 32 – Carga fatorial da análise fatorial exploratória dos construtos endógenos 

Variável Componente 
1 2 

LEALDAD2  ,839 
LEALDAD3  ,590 
LEALDAD4  ,880 
LEALDAD5  ,858 
SATISFA1 ,572  
SATISFA2 ,914  
SATISFA3 ,922  
SATISFA5 ,906  

Notas: (1) Método de Extração: Análise do componente principal; (2) Oblimin com normalização em Kaiser. 
Fonte: Saída do SPSS, 2015. 
 

Foram três as variáveis excluídas durante a análise fatorial dos construtos endógenos (Quadro 

46): dois indicadores (LEALDAD1 e LEALDAD6) da dimensão lealdade; e um indicador 

(SATISFA4) do construto satisfação. A opção pela exclusão destes indicadores se deu a partir 

da inadequação evidenciada pela análise fatorial referente a estas variáveis, bem como da 

percepção, embasada na teoria, de que a exclusão destes itens não tenderia a comprometer a 

avaliação dos construtos aos quais se referiam. 

 

Ressalta-se, ainda, em relação a análise dos indicadores LEALDAD1 (Eu frequentemente 

considero a possibilidade de deixar de comprar neste site para comprar em outro.*) e 

SATISFA4 (Eu me arrependo da minha decisão de comprar neste site.*), a observação de 

que, assim como nos itens reversos das variáveis dos construtos exógenos, estas duas 

variáveis reversas apresentaram-se inadequadas durante a análise fatorial. A análise fatorial 

evidenciou que estes dois itens reversos se apresentavam sempre juntos na análise dos 

componentes principais, porém não agregados aos demais indicadores destes mesmos 

construtos. Diante disso, a exclusão dos itens reversos indicou a melhoria dos resultados 

apresentados pela análise fatorial, o que conduziu a decisão de excluir estes dois indicadores. 

 

Quadro 46 – Variáveis excluídas a partir da análise fatorial dos construtos endógenos. 
Dimensão  Variável Descrição Status 

Lealdade 
(LEALDAD) 

LEALDAD1 Eu frequentemente considero a possibilidade de deixar de 
comprar neste site para comprar em outro.* Excluída 

LEALDAD6 Se tivesse que comprar algo novamente, eu consideraria a 
possibilidade de comprar neste site Excluída 

Satisfação 
(SATISFA) SATISFA4 Eu me arrependo da minha decisão de comprar neste site.* Excluída 

NOTA: 1)*Itens Reversos. 
Fonte: Saída do SPSS, 2015. 
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Em seguida, realizou-se a análise da comunalidade das variáveis dos construtos endógenos, já 

após as decisões adotadas para a exclusão das três variáveis. Como parâmetro para esta 

métrica, seguiu-se a sugestão de Hair; Black et al. (2009, p. 121) quanto ao valor mínimo de 

0,500. Mediante a isso, o resultado demonstrou-se favorável, em que todas as oito variáveis 

apresentaram valor superior a 0,5 (Tabela 33). Diante deste resultado, a análise fatorial 

exploratória evidenciou, por meio dos valores da comunalidade, a adequação da escala 

ajustada. Dessa forma, não foi necessário excluir mais nenhuma outra variável a partir do 

valor de comunalidade apresentado.  

 

Tabela 33 – Análise de Comunalidade dos construtos endógenos 
Construto Variável Comunalidade 

Lealdade 
(LEALDAD) 

LEALDAD2 ,607 
LEALDAD3 ,535 
LEALDAD4 ,816 
LEALDAD5 ,787 

Satisfação (SATISFA) 

SATISFA1 ,621 
SATISFA2 ,823 
SATISFA3 ,867 
SATISFA5 ,768 

       Fonte: Dados de saída do SPSS, 2015. 
 
Conclui-se a realização da análise fatorial dos construtos endógenos, em que se consideram os 

resultados (Quadro 47): satisfatória adequação da amostra evidenciada pelos testes de TEB e 

KMO; elevado valor de variância explicada (AVE); e a decisão pela exclusão de três 

variáveis. 
 

Quadro 47 – Resumo dos resultados da AFE dos construtos endógenos 
Medidas Parâmetro Resultado 

Carga fatorial > 0,400 
Para que se chegasse ao resultado apresentado na Tabela 32 
adotou-se a decisão por excluir 3 variáveis: LEALDAD1, 
LEALDAD6 e SATISFA4. 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) > 0,500 0,872, classificado como “ótimo” (COLLARES, 2011) 
Teste de Esfericidade de Barletts Sig. < 1% 0,000 
Variância Explicada (AVE) > 50% 72,791% 
Comunalidade > 0,500 Todas as variáveis apresentaram valores superiores a 0,500  
Fonte: Parâmetros adaptados de Hair; Black et al. (2009); Malhotra (2006), resultado gerado pelo SPSS, 2015. 
 

Em fase subsequente ao alcance do resultado final da análise fatorial dos construtos exógenos, 

realizou-se a Análise Fatorial Exploratória dos Construtos Endógenos, detalhada no próximo 

tópico. 
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4.1.5.3 Modelo de pesquisa ajustado a partir da análise fatorial exploratória 

 

A partir dos resultados apresentados pelas análises fatoriais exploratórias realizadas referentes 

aos construtos exógenos e endógenos, apresenta-se o novo modelo de pesquisa, ajustado 

(Figura 8). 
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Fonte: Elaborada pelo autor da dissertação. 
	  

Figura 8 – Modelo de pesquisa ajustado após a análise fatorial exploratória 
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4.2 Análise do modelo de pesquisa 

 

Esta seção busca, por meio do teste das 13 hipóteses apresentadas no Quadro 36, o alcance 

dos seguintes objetivos específicos f) Mensurar o impacto sobre a satisfação do e-consumidor 

em empresas brasileiras de e-commerce, a partir das dimensões: adaptabilidade, 

interatividade, fornecimento de informações, compromisso com o cliente, rede de clientes; 

variedade de produtos, facilidade na transação, ambiente visual e privacidade; g) Mensurar o 

impacto da e-satisfação na e-lealdade; h) Mensurar a moderação da inércia sobre o impacto 

entre e-satisfação e e-lealdade; i) Mensurar a moderação da confiança sobre o impacto entre 

e-satisfação e e-lealdade; e j) Mensurar o impacto da e-lealdade no desempenho em firmas do 

mercado brasileiro de e-commerce.	   

 

Para tanto, consideram-se os conceitos apresentados referentes à modelagem de equações 

estruturais no item 3.3 deste estudo, bem como dois aspectos de relevância considerável para 

a adoção do método PLS-PM: a não normalidade dos dados; e a necessidade pela utilização 

de construtos formativos. Para a operacionalização da modelagem, utilizou-se o software 

SmartPLS 3.0. 

 

A operacionalização do modelo inicial de pesquisa é apresentado na Figura 9, em que se 

observa: à esquerda, os sete construtos exógenos (também denominados de “construtos de 

primeira ordem”) antecedentes à satisfação em e-commerce, todos modelados com 

indicadores reflexivos, a saber: compromisso com o cliente (COMPROM), variedade 

(VARIEDAD), rede de clientes (REDECLI), privacidade (PRIVACI), fornecimento de 

informações (FORINFO), interface de compra (INTCOMP) e adaptabilidade (ADAPTAB); 

ao centro à esquerda, tem-se o primeiro construto endógeno (também denominado de  

“construto de segunda ordem”) do modelo, também modelado com indicadores reflexivos: 

satisfação (SATISFA), ao centro à direita, tem-se o segundo construto endógeno também 

modelo com indicadores reflexivos: lealdade (LEALDAD); ao centro na parte superior, tem-

se um construto exógeno, modelado com indicadores reflexivos e de forma a moderar a 

relação entre o construto satisfação (SATISFA) e o construto lealdade (LEALDAD): 

confiança (CONFIAN); ao centro na parte inferior, tem-se um construto exógeno, modelado 

com indicadores reflexivos e também de forma a moderar a relação entre o construto 

satisfação (SATISFA) e o construto lealdade (LEALDAD): inércia (INERCIA). 
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Figura 9 – Modelo estrutural operacionalizado no software Smart PLS 3.0 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

Henseler et al. (2009) recomendam a avaliação dos resultados do modelo de caminhos do 

PLS em duas etapas. A primeira etapa refere-se à avaliação do modelo de mensuração, em 

que são avaliados dois aspectos: confiabilidade e validade dos construtos reflexivos; e 

validade dos construtos formativos. A segunda etapa contempla a avaliação do modelo 

estrutural, em que são avaliados três aspectos: explicação da variância dos construtos 

endógenos; intensidade dos efeitos; e relevância preditiva. 
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4.2.1 Avaliação do modelo de mensuração (outer model) 

 

Hair et al. (2014) afirmam que a avaliação do modelo de mensuração (também denominado 

de outer model) deve ser executada previamente ao teste do modelo proposto, a fim de avaliar 

a confiabilidade e validade do modelo. Para a correta mensuração do outer model (ou modelo 

de mensuração), este deverá estar composto dos indicadores e dos respectivos construtos. A 

avaliação do modelo estrutural (também denominado de inner model), o qual deverá 

representar as relações entre os construtos e as hipóteses de pesquisa, deverá ocorrer somente 

após a avaliação do modelo de mensuração (MADUREIRA, 2012; HAIR et al., 2014; 

HENSELER et al., 2009). 

 

Chin (1998) argumenta que, devido ao fato de o PLS-PM não prever um critério de ajuste 

global, deve-se considerar, na avaliação do modelo de mensuração, a verificação da 

confiabilidade e validade dos construtos reflexivos, bem como a validade dos construtos 

formativos. 

 

4.2.1.1. Confiabilidade e validade dos construtos reflexivos 

 

Henseler et al. (2009) recomendam que a avaliação da confiabilidade e validade dos 

construtos reflexivos de primeira ordem, também denominados “exógenos”, a partir da 

avaliação das seguintes métricas: confiabilidade composta – a partir do parâmetro de que 

valores acima de 0,800 são recomendados para pesquisas confirmatórias, valores acima de 

0,700 são aceitos para pesquisas exploratórias e para os valores inaceitáveis consideram-se 

aqueles abaixo de 0,600 pois possuem baixa confiabilidade e aqueles acima de 0,950, por se 

demonstrarem redundantes; α de Cronbach – considera os mesmo valores da confiabilidade 

composta como parâmetro; Variância explicada (AVE) – deve apresentar valores superiores a 

50%; e a comunalidade deve apresentar valores acima de 0,500. As métricas utilizadas como 

parâmetro para esta análise seguem resumidas no Quadro 48. 
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Quadro 48 – Critérios de avaliação da confiabilidade e validade dos construtos reflexivos 

Medida Parâmetro 

Confiabilidade Composta e 
Alfa de Cronbach 

> 0,950 inaceitável por ser redundante 
> 0,800 adequado para pesquisas confirmatórias 
> 0,700 aceitável para pesquisas exploratórias 
< 0,600 inaceitável por demonstrar baixa confiabilidade 

Variância Explicada (AVE) > 50% 
Comunalidade > 0,500 

   Fonte: Adaptado de Henseler et al. (2009) e Hair et al. (2013; 2014). 
 

Diante da confiabilidade, especificamente, ratifica-se que esta métrica se refere ao grau em 

que as medidas são isentas de erros que poderiam afetar a medição de forma aleatória 

(MALHOTRA, 2006). Hair; Black et al. (2009, p. 540) definem a confiabilidade como a 

“medida do grau em que um conjunto de indicadores de um construto latente é internamente 

consistente em suas mensurações”. Ressalta-se que a confiabilidade apresenta-se como 

condição necessária para a validade, porém não suficiente (HAIR; BLACK et al., 2009).  

 

A fim de avaliar a confiabilidade, podem-se considerar duas métricas, já mencionadas: 

confiabilidade composta e o α de Cronbach. Quanto a estas métricas, deve-se considerar que o 

α de Cronbach parte do pressuposto de que todos os indicadores são igualmente confiáveis 

(HENSELER et al., 2009) e que, assim, não considera os erros nos indicadores (HAIR et al., 

2005). A partir disso, Henseler et al. (2009) afirmam que a confiabilidade composta apresenta 

uma composição mais confiável, por privilegiar indicadores conforme sua confiabilidade. A 

partir disso, diversos autores (HENSELER et al., 2009; HAIR et al., 2005; 2014) consideram 

a confiabilidade composta mais adequada que o α de Cronbach. Assim, realizou-se a análise 

da confiabilidade composta dos construtos reflexivos. 

 

Tabela 34 – Análise da confiabilidade dos construtos reflexivos 
Construto Nº Itens α de Cronbach Confiabilidade Composta 

Adaptabilidade (ADPTAB) 5 0,803 0,864 
Compromisso com o Cliente (COMPROM) 4 0,817 0,878 
Confiança (CONFIAN) 4 0,927 0,948 
Fornecimento de informações (FORINFO) 3 0,731 0,847 
Interface de compra (INTCOMP) 6 0,890 0,916 
Inércia (INERCIA) 3 0,842 0,904 
Lealdade (LEALDAD) 4 0,841 0,894 
Privacidade (PRIVACI) 2 0,839 0,926 
Rede de clientes (REDECLI) 4 0,847 0,898 
Satisfação (SATISFA) 4 0,940 0,898 
Variedade (VARIEDA) 3 0,843 0,898 

Fonte: Saída do Software SmartPLS 3.0, 2015. 
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Quanto à confiabilidade dos construtos reflexivos, com base nos valores apresentados na 

Tabela 34, observa-se que todos evidenciaram a confiabilidade a partir da apresentação de 

valores acima de 0,800, em que se ressalta o fato de o menor valor ser 0,847, referente ao 

construto fornecimento de informações (FORINFO) e o valor mais elevado ser 0,948, 

referente ao construto confiança (CONFIAN). 

 

Além da análise da confiabilidade, realizou-se a avaliação da validade das medidas referentes 

a cada construto. Para tanto, considerou-se a avaliação de dois itens: validade convergente e a 

validade discriminante. 

 

Henseler et al. (2009) caracterizam a validade convergente como a verificação de que os 

indicadores referem-se, todos, ao mesmo construto e, portanto, apresentam correlação 

suficiente para mensurá-los. O conceito é definido por Hair; Black et al. (2009, p. 126) como 

“grau em que duas medidas do mesmo conceito estão correlacionadas”. A métrica utilizada 

para a avaliação da validade convergente foi a variância média extraída (AVE) por construto, 

que apresenta como parâmetro sugerido por Hair; Black et al. (2009) e Henseler et al. (2009)  

o valor ser superior a 0,5. 

 

Tabela 35 – Análise da validade convergente dos construtos reflexivos pela AVE 

Construto 
Núm. 
Itens 

Variância Média 
Extraída (AVE) 

Adaptabilidade (ADPTAB) 5 0,557 
Compromisso com o Cliente (COMPROM) 4 0,647 
Confiança (CONFIAN) 4 0,820 
Fornecimento de Informações (FORINFO) 3 0,648 
Interface de Compra (INTCOMP) 6 0,645 
Inércia (INERCIA) 3 0,758 
Lealdade (LEALDAD) 4 0,680 
Privacidade (PRIVACI) 2 0,861 
Rede de Clientes (REDECLI) 4 0,682 
Satisfação (SATISFA) 4 0,757 
Variedade (VARIEDA) 3 0,760 

           Fonte: Saída do Software SmartPLS 3.0, 2015. 
 

Quanto à validade convergente dos construtos reflexivos, a partir dos valores apresentados na 

Tabela 35, observa-se que todos apresentaram valores acima de 0,5, em que se ressalta o fato 
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de o menor valor ser 0,557, referente ao construto adaptabilidade (ADAPTAB) e de o valor 

mais elevado ser 0,861, referente ao construto privacidade (PRIVACI). 

 

Referente, agora, à validade discriminante, Henseler et al. (2009) afirmam que essa avaliação 

evidencia se os conceitos distintos são capazes de representar diferentes dimensões; ou seja, 

se os construtos mensuram aspectos diferentes entre si. A partir da validade discriminante, 

Hair et al. (2014) afirmam que, quando evidenciada, significa que o construto em questão é 

único – no modelo – a mensurar o fenômeno ao qual se propõe. De forma específica, o 

conceito é definido por Hair; Black et al. (2009, p. 126) como “grau em que dois conceitos 

similares são distintos”. 

 

Hair et al. (2014) orientam a utilização do método de avaliação das cargas cruzadas, em que 

se deve considerar que todas as outras cargas do construto devem ser menores do que esta 

medida. Diante disso, observa-se que a validade discriminante dos construtos é evidenciada a 

partir de o fato do valor das cargas cruzadas (indicadores que formam o construto cruzado 

com o construto) ser, em todos os casos, superior ao das outras cargas (Tabela 36). 

 

A validade discriminante também pode ser testada a partir do critério de Fornell-Larcker, 

caracterizado por Hair et al. (2014) como mais conservador. O critério de Fornell-Larcker 

baseia-se na consideração de que a “variável latente (construto) deve compartilhar mais 

variância com seus indicadores do que com as outras variáveis latentes (outros construtos do 

modelo)” (COELHO, 2013, p. 122). Diante destas considerações, evidencia-se, por meio da 

Tabela 37, que a validade discriminante é sustentada também a partir do critério de Fornell-

Larcker. 
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 ADAPTAB COMPROM CONFIAN FORINFO INERCIA INTCOMP LEALDAD PRIVACI REDECLI SATISFA VARIEDA 
ADAPTAB1 0,755 0,331 0,325 0,432 0,265 0,404 0,291 0,227 0,261 0,399 0,285 
ADAPTAB2 0,703 0,318 0,366 0,366 0,194 0,438 0,329 0,183 0,281 0,493 0,429 
ADAPTAB3 0,728 0,330 0,248 0,469 0,285 0,380 0,360 0,245 0,276 0,311 0,320 
ADAPTAB4 0,745 0,474 0,393 0,576 0,407 0,486 0,442 0,388 0,386 0,422 0,335 
ADAPTAB5 0,798 0,375 0,329 0,539 0,301 0,440 0,436 0,270 0,430 0,448 0,444 
COMPROM1 0,256 0,740 0,338 0,277 0,151 0,326 0,202 0,270 0,126 0,369 0,154 
COMPROM2 0,263 0,733 0,422 0,274 0,095 0,364 0,244 0,223 0,138 0,460 0,248 
COMPROM3 0,453 0,873 0,533 0,560 0,310 0,518 0,386 0,373 0,311 0,517 0,318 
COMPROM5 0,550 0,860 0,558 0,640 0,337 0,587 0,458 0,393 0,354 0,564 0,352 
CONFIAN1 0,458 0,589 0,881 0,452 0,310 0,542 0,422 0,497 0,259 0,632 0,317 
CONFIAN2 0,432 0,587 0,920 0,420 0,266 0,566 0,429 0,465 0,225 0,692 0,339 
CONFIAN3 0,350 0,444 0,904 0,382 0,182 0,481 0,338 0,523 0,180 0,518 0,286 
CONFIAN4 0,385 0,485 0,917 0,410 0,191 0,507 0,362 0,535 0,202 0,552 0,316 
FORINFO3 0,598 0,519 0,433 0,837 0,325 0,501 0,442 0,335 0,384 0,443 0,372 
FORINFO4 0,389 0,382 0,313 0,754 0,190 0,341 0,257 0,196 0,277 0,307 0,339 
FORINFO5 0,519 0,455 0,355 0,821 0,206 0,510 0,318 0,207 0,253 0,412 0,348 
INERCIA1 0,401 0,315 0,307 0,319 0,870 0,378 0,648 0,203 0,259 0,393 0,290 
INERCIA2 0,329 0,253 0,233 0,287 0,911 0,316 0,553 0,221 0,298 0,318 0,275 
INERCIA3 0,252 0,168 0,129 0,167 0,828 0,195 0,460 0,167 0,250 0,172 0,216 
INTCOMP1 0,472 0,470 0,467 0,452 0,251 0,788 0,371 0,336 0,336 0,551 0,455 
INTCOMP2 0,430 0,453 0,464 0,394 0,234 0,764 0,302 0,342 0,237 0,447 0,291 
INTCOMP3 0,435 0,460 0,513 0,453 0,215 0,800 0,353 0,348 0,261 0,547 0,357 
INTCOMP4 0,430 0,422 0,396 0,457 0,325 0,804 0,408 0,339 0,275 0,485 0,314 
INTCOMP5 0,563 0,532 0,529 0,544 0,366 0,865 0,523 0,394 0,374 0,675 0,435 
INTCOMP6 0,444 0,413 0,421 0,427 0,290 0,797 0,408 0,328 0,252 0,507 0,298 
LEALDAD2 0,402 0,334 0,317 0,348 0,652 0,367 0,765 0,248 0,320 0,390 0,299 
LEALDAD3 0,353 0,332 0,344 0,306 0,311 0,377 0,729 0,174 0,240 0,516 0,448 
LEALDAD4 0,410 0,341 0,377 0,368 0,541 0,431 0,905 0,247 0,296 0,544 0,445 
LEALDAD5 0,472 0,369 0,390 0,393 0,586 0,462 0,886 0,280 0,320 0,554 0,456 
PRIVACI1 0,327 0,374 0,522 0,298 0,206 0,424 0,280 0,936 0,220 0,398 0,233 
PRIVACI2 0,323 0,366 0,508 0,281 0,218 0,380 0,260 0,920 0,216 0,355 0,235 
REDECLI1 0,372 0,321 0,242 0,333 0,236 0,340 0,307 0,207 0,888 0,278 0,341 
REDECLI2 0,402 0,281 0,214 0,352 0,333 0,326 0,321 0,249 0,876 0,231 0,323 
REDECLI3 0,359 0,198 0,193 0,299 0,177 0,276 0,284 0,128 0,812 0,285 0,405 
REDECLI4 0,332 0,195 0,129 0,281 0,338 0,264 0,287 0,224 0,715 0,150 0,286 
SATISFA1 0,515 0,430 0,496 0,459 0,382 0,661 0,589 0,362 0,317 0,805 0,394 
SATISFA2 0,509 0,546 0,622 0,419 0,265 0,591 0,501 0,372 0,241 0,900 0,420 
SATISFA3 0,507 0,576 0,616 0,425 0,286 0,569 0,539 0,343 0,258 0,921 0,413 
SATISFA5 0,438 0,549 0,593 0,395 0,287 0,520 0,465 0,336 0,212 0,850 0,351 
VARIEDA1 0,406 0,273 0,231 0,330 0,284 0,328 0,426 0,198 0,349 0,318 0,867 
VARIEDA2 0,467 0,312 0,314 0,399 0,316 0,417 0,480 0,241 0,370 0,433 0,915 
VARIEDA3 0,415 0,309 0,350 0,404 0,198 0,422 0,389 0,215 0,365 0,420 0,831 

Fonte: Saída do Software SmartPLS 3.0, 2015. 
	  

Tabela 36 – Análise da validade discriminante dos construtos reflexivos a partir da carga cruzada 
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Tabela 37 – Análise da validade discriminante dos construtos reflexivos a partir do critério de Fornell-Larcker 
 ADAPTAB COMPROM CONFIAN FORINFO INERCIA INTCOMP LEALDAD PRIVACI REDECLI SATISFA VARIEDA 
ADAPTAB 0,747                     
COMPROM 0,491 0,804                   
CONFIAN 0,453 0,588 0,905                 
FORINFO 0,636 0,568 0,462 0,805               
INTCOMP 0,580 0,573 0,582 0,571 0,803             
INERCIA 0,385 0,291 0,267 0,305 0,352 0,871           
LEALDAD 0,499 0,417 0,433 0,431 0,498 0,647 0,825         
PRIVACI 0,350 0,399 0,555 0,312 0,434 0,228 0,292 0,928       
REDECLI 0,442 0,304 0,242 0,382 0,365 0,309 0,359 0,235 0,826     
SATISFA 0,568 0,603 0,668 0,489 0,676 0,352 0,605 0,407 0,298 0,870   
VARIEDA 0,495 0,345 0,349 0,438 0,453 0,304 0,496 0,252 0,416 0,455 0,872 

Fonte: Saída do Software SmartPLS 3.0, 2015. 
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4.2.1.2 Confiabilidade e validade dos construtos formativos 

 

A partir da confirmação da confiabilidade e da validade dos construtos reflexivos, iniciou-se a 

análise da validade do construto formativo desempenho (DESEMP). Conforme sugerido por 

diversos autores (BAGOZZI; YI, 2012; HENSELER et al., 2009; DIAMANTOPOULOS et 

al., 2008; CHIN, 2010) as técnicas de validade e confiabilidade utilizadas para os construtos 

reflexivos não são adequadas para a análise dos construtos formativos. Diante disso, Henseler 

et al. (2009) sugere a utilização de dois critérios (Quadro 49): validade externa e significância 

dos pesos. 

 

Quadro 49 – Critérios para avaliação da validade dos construtos formativos 

Critério Descrição 

Validade Externa 
O índice formativo é capaz de explicar, em grande proporção, a 
variância de determinada medida formativa do construto avaliado. 

Significância dos 
Pesos 

Os pesos estimados de significância dos modelos formativos de 
mensuração devem ser significativos. 

Fonte: Adaptado de Henseler et al (2009). 
 

Para que seja verificada a validade externa, o SmartPLS 3.0 disponibiliza o procedimento 

bootstrapping. O algoritmo bootstrapping fornece os valores t associados ao nível de 

significância referente a cada caminho do modelo. Seguiu-se a sugestão de Hair; Ringle et al. 

(2011) para que fossem utilizadas 5.000 amostragens com tamanho de amostra igual ao da 

amostra original. A utilização dos valores t é importante para a determinação do nível de 

significância dos coeficientes de caminho, a partir dos valores críticos propostos por Hair; 

Ringle et al. (2011), como: 1,65 para significância de 10%, 1,96 para significância de 5% e 

2,58 para significância de 1%. De forma complementar, considera-se que a hipótese não é 

suportada quando os coeficientes são não significativos ou com sinais contrários à direção da 

hipótese e que a hipótese é suportada quando os coeficientes significativos são capazes de 

suportar de forma empírica a relação (HAIR; RINGLE et al., 2011).  

 

Ao se aplicar o procedimento bootstrapping considerando-se os dez indicadores propostos 

como formativos do desempenho, o software SmartPLS exibiu mensagens de erro, em que 

informava ter ocorrido um erro denominado “Problema de matriz singular”, detalhado da 

seguinte forma, pela mensagem automática do software (tradução livre): 
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Problema de matriz singular: Uma matriz singular é uma matriz quadrada que não tem 
uma matriz inversa. Este é um problema para o cálculo dos coeficientes de regressão e 
correlações em que o inverso da matriz desempenha um papel importante. Podem existir 
várias razões para que tal problema da matriz singular ocorra durante os cálculos: 
 
a) Uma variável que tem variância zero, ou seja, ela contém apenas os mesmos valores 

para cada caso/observação. Isto pode acontecer, por exemplo, se for utilizado um 
agrupamento de uma variável no modelo de caminho e forem estimados os modelos do 
grupo. 
 

b) Colinearidade extrema, por exemplo, se duas variáveis são perfeitamente colineares 
(ou seja, eles têm uma correlação de 1). 

 
c) Um tamanho de amostra que é muito pequeno. Se houver menos observações que 

graus de liberdade pode não ser possível inverter a matriz. 
 

Diante do problema identificado, ressalta-se que, conforme informado no tópico 4.1.3.11, era 

possível e previsto tal ocorrência, por se considerar o fato de o valor de cada indicador de 

desempenho foi repetido em cada vetor da base, diferindo-se somente entre as empresas. É 

sabido que esta repetição influencia diretamente a variância dos dados. 

 

Diante dessa situação, o próprio software SmartPLS 3.0 sugere que seja adotada uma das duas 

ações: a) Identificar as variáveis que podem estar causando tal problema e excluí-las; ou b) 

aumentar o tamanho da amostra. A partir disso, em opção pela primeira ação, realizou-se uma 

análise detalhada dos dez indicadores e identificou-se que, os valores de 0 a 10 por empresa 

apresentados pelo indicador DESEMP2 (links de referência) e DESEMP3 (visit share) eram 

muito similares com seis valores iguais, bem como os valores apresentados pelos indicadores 

DESEMP4 (tempo médio diário no site) e DESEMP6 (pageviews diária por visitante), que 

apresentavam sete valores iguais (Tabela 38).  

 

Tabela 38 – Comparativo entre indicadores de valores similares 

Empresas DESEMP2 DESEMP3* DESEMP4* DESEMP6 
Mercado Livre Brasil   10 10 9 9 
Americanas 4 4 3 3 
Buscapé 4 2 1 2 
Dafiti.com.br 2 2 4 5 
Bomnegocio.com 0 1 3 3 
OLX 2 1 10 10 
NetShoes 1 1 2 2 
Shopping UOL 1 1 0 0 
Casas Bahia 1 0 3 3 
Groupon Brazil 0 0 3 2 
NOTA: 1)* = Indicador excluído para a realização da análise subsequente. 
Fonte: Saída do Software SmartPLS 3.0, 2015. 
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Observou-se que essa similaridade entre os valores tendia a reduzir a variância, causando o 

problema de matriz singular mencionado. Assim, em análise comparativa entre os 

indicadores (Tabela 38) optou-se pela exclusão dos indicadores DESEMP3 e DESEMP4. 

 

Após a exclusão inicial destes dois indicadores, identificou-se que o valor t, referente 

importante para a determinação do nível de significância dos coeficientes de caminho, 

mostrou-se adequado, com o valor superior a 2,58 para a significância de 1%, somente 

quando foram excluídos, também, os indicadores: DESEMP1 (acesso por busca orgânica) e 

DESEMP10 (pessoas falando sobre / seguidor). 

 

Assim, apresenta-se no Quadro 50 a relação de indicadores de desempenho excluídos 

inicialmente. 
 

Quadro 50 – Lista de indicadores excluídos do construto formativo do desempenho 

Construto Variável Descrição Estágio Status 

Desempenho 
(DESEMP) 

DESEMP1 Acesso por Busca Orgânica 1- Encontro Excluída 
DESEMP3 Visit Share 2- Entrada Excluída 
DESEMP4 Tempo médio diário no site 3- Envolvimento Excluída 

DESEMP10 Pessoas falando sobre / Por seguidor 5- Engajamento Excluída 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Após a exclusão destes quatro indicadores formativos do desempenho, aplicou-se novamente 

o procedimento bootstrapping, em que foi possível encontrar o valor t de 2,863 para a 

significância de 1% – portanto, superior ao parâmetro mínimo de 2,58, sugerido por Hair; 

Ringle et al. (2011). Diante disso, iniciou-se a análise detalhada dos pesos externos e das 

cargas externas na relação entre cada indicador e o respectivo construto, em que se sugere a 

necessidade de pelo menos uma das duas métricas se apresentar favorável para que o 

indicador não seja excluído da análise (HAIR et al., 2013).  

 

Tabela 39 – Valores de peso externo e carga externa por relação indicador / construto 

Relação Indicador / Construto Pesos Externos 
(valor t)  

Carga Externa 
(> 0,5)  

Nível de 
Significância 

DESEMP2 > Desempenho 2,144 0,339 5% 
DESEMP5 > Desempenho 2,739 0,007 5% 
DESEMP6 > Desempenho 3,532 0,227 1% 
DESEMP7 > Desempenho 3,802 0,754 1% 
DESEMP8 > Desempenho 1,709 -0,317 10% 
DESEMP9 > Desempenho 4,371 0,429 1% 

Fonte: Adaptado da Saída do Software SmartPLS 3.0, 2015. 
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Observa-se, a partir da Tabela 39, que todos os seis indicadores formativos do desempenho 

analisados quanto ao valor do peso externo e da carga externa apresentaram valores que 

justificassem a manutenção. Destaca-se a situação do indicador DESEMP7, que, além de 

apresentar valor T em significância de 1%, apresentou carga externa superior a 0,5, com o 

valor de 0,754. 

 

4.2.2 Avaliação do modelo estrutural (inner model) 

4.2.2.1. Avaliação do modelo estrutural principal 

 

Após a validação do modelo de mensuração sustentada por métricas de confiabilidade e 

validade, pode-se iniciar a avaliação do modelo estrutural (MADUREIRA, 2012; HAIR et al., 

2014; HENSELER et al., 2009). Essa avaliação possibilita a determinação do grau em que os 

dados empíricos são capazes de sustentar a teoria em estudo e, a partir disso, decidir se a 

teoria demonstrou-se confirmada empiricamente. Em síntese, esta avaliação examina a 

capacidade do modelo de prever fenômenos, bem como as relações estabelecidas entre os 

construtos. 

 

A fim de avaliar o modelo estrutural, seguiu-se a sequência de ações processuais 

recomendadas por Hair et al. (2014, p. 169): avaliar problemas de colinearidade do modelo 

estrutural; avaliar a significância e a relevância das relações do modelo estrutural; medir o 

nível do coeficiente de determinação (R2); mensurar o tamanho dos efeitos (f2); e medir a 

relevância preditiva (Q2). 

 

Quanto à avaliação de problemas da colinearidade, Hair et al. (2014) afirmam que se refere à 

ação de avaliar situações em que dois construtos do modelo possuem alta correlação. Esta 

análise é aplicada somente aos construtos endógenos, que neste modelo são as variáveis 

latentes Satisfação (SATISFA) e Lealdade (LEALDAD). Hair et al. (2013) sugerem que seja 

analisado o fator de inflação da variância (VIF) na relação entre os construtos preditores e a 

variável latente endógena, a partir da consideração de que se tenham como parâmetros valores 

entre 0,2 e 5,0. Para o cálculo desta relação, utilizou-se o software SmartPLS 3.0, para que 

fossem gerados os escores das variáveis latentes e o software SPSS 20, para que fosse 

encontrado o valor VIF.  
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Tabela 40 – Valores do fator de inflação da variância (VIF) dos construtos endógenos 

Variável Latente Endógena Variáveis Latentes Preditoras 
Fator de Inflação da 

Variância (VIF) 

Satisfação (SATISFA) 

ADAPTAB 2,112 
COMPROM 1,779 
FORINFO 2,080 
INTCOMP 2,032 
PRIVACI 1,300 
REDECLI 1,352 
VARIEDA 1,492 

Lealdade (LEALDAD) 

ADAPTAB 2,195 
COMPROM 1,951 
FORINFO 2,087 
INTCOMP 2,356 
PRIVACI 1,310 
REDECLI 1,359 
VARIEDA 1,530 
SATISFA 2,310 

Fonte: Adaptada da Saída do Software SmartPLS 3.0, 2015 e do Software SPSS 20. 
 

A partir das Tabela 40, observa-se que na análise do construtos endógenos satisfação 

(SATISFA) e lealdade (LEALDAD), o modelo se mostra adequado em não apresentar 

problemas de colinearidade, ou seja, com valores VIF adequados ao intervalo de 0,2 e 5,0. 

Identificada a não existência de problemas de colinearidade, iniciou-se a etapa seguinte. 

 

A etapa subsequente é dedicada à ação de medir o nível do coeficiente de determinação (R2), 

a qual se refere à análise das relações hipotéticas entre os construtos. Nesta etapa, é avaliada a 

efetiva capacidade de predição do modelo estrutural. Hair et al. (2014) afirmam que a 

avaliação é baseada na análise dos coeficientes de determinação (R2) de cada construto, bem 

como no nível de significância dos coeficientes de caminho. O coeficiente de determinação 

evidencia os efeitos conjuntos das variáveis latentes na variável endógena, indicando, assim, a 

capacidade preditiva do modelo (COELHO, 2013). Quanto aos parâmetros estabelecidos para 

as duas métricas, considera-se que, ao variar entre 0 e 1, o valor de R2 indica maior poder de 

previsão quanto mais se aproximar de 1. De forma mais específica, Henseler et al. (2009) e 

Hair et al. (2014) sugerem que o R2 pode ser classificado entre fraco, moderado e substancial 

conforme apresentado no Quadro 51. 
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Quadro 51 – Classificação dos valores de parâmetro para R2 

Valor de R2 Classificação da 
Intensidade 

≥ 0,19 Fraco 
≥ 0,33 Moderado 
≥ 0,67 Substancial 

Fonte: Adaptado de Henseler et al. (2009) e Hair et al. (2014). 
 

A partir dos valores de parâmetro apresentados, ressalta-se que há uma outra métrica, a 

medida do R2 ajustado, que é indicada por Hair et al. (2014) como mais adequada do que o R2 

para a análise do modelo. A argumentação dos autores baseia-se no fato de que o valor de R2 

é influenciado pelo número de caminhos apontando para um construto específico, em que 

quanto maior o número de caminhos maior será o valor de R2. Assim, o valor do coeficiente 

de determinação (R2) ajustado tende a contribuir para mitigar e, por vezes, evitar o viés na 

análise de modelos complexos. 

 

Por ajustar o valor de R2 a partir do tamanho da amostra e do número de variáveis latentes 

exógenas que apontam para a variável endógena, o R2 ajustado é recomendado como mais 

adequado por Hair et al. (2014). A partir destas considerações, os valores de R2 e de R2 

ajustados são apresentados na Tabela 41. 

 

Tabela 41 – Coeficiente de determinação dos construtos endógenos 

Construto Endógeno R2 R2 ajustado Intensidade 
Desempenho 
(DESEMP) 

0,049 0,048 Fraco 

Lealdade 
(LEALDAD) 

0,582 0,580 Moderado 

Satisfação 
(SATISFA) 

0,567 0,564 Moderado 

    Fonte: Adaptada da Saída do Software SmartPLS. 
 

Em continuidade, devem-se avaliar, também, a significância e a relevância das relações do 

modelo estrutural. Para tanto, utiliza-se o procedimento de bootstrapping,  o qual possibilita a 

verificação do valor teste T. Ressalta-se o fato de que os valores t devem se apresentar 

superiores aos seguintes parâmetros mínimos: > 2,57, em nível de significância de 1%; > 

1,96, em nível de significância de 5%; e > 1,65, em nível de significância de 10%. Considera-

se que, quando os valores dos teste T apresentam-se superiores aos valores mínimos de 
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parâmetro o coeficiente é significativo. Seguiu-se a orientação de Hair et al. (2014) para que o 

bootstrapping fosse operacionalizado com 5.000 amostras. 

 

Tabela 42 – Resultados das relações entre os construtos do modelo de pesquisa ajustado 

Relação entre construtos Coeficiente 
de Caminho 

Estatística 
T 

Nível 
de Sig. 

Adaptabilidade (ADAPTAB) > Satisfação (SATISFA) 0,189 6,229 1% 
Compromisso (COMPROM) > Satisfação (SATISFA) 0,273 7,118 1% 
Fornecimento de Informações (FORINFO) > Satisfação (SATISFA) -0,056 1,591 NS 
Interface de Compra (INTCOMP) > Satisfação (SATISFA) 0,374 10,366 1% 
Lealdade (LEALDAD) > Desempenho (DESEMP) 0,221 6,285 1% 
Privacidade (PRIVACI) > Satisfação (SATISFA) 0,067 2,203 5% 
Rede de Clientes (REDECLI) > Satisfação (SATISFA) -0,053 1,987 5% 
Satisfação (SATISFA) > Lealdade (LEALDAD) 0,613 29,260 1% 
Variedade (VARIEDA) > Satisfação (SATISFA) 0,128 4,497 1% 
NOTA: 1) NS = Não Significativo 
Fonte: Adaptada da Saída do Software SmartPLS 3.0, através do procedimento Bootstrapping. 
 
 

Compreende-se que o coeficiente de caminho apresenta valores entre -1 e +1. Diante disso, 

considera-se que mais significativa de forma positiva será a relação quanto mais próximo de 

+1 for o valor. E quanto mais próximo de -1 mais significativa de forma negativa será a 

relação. Considera-se que coeficientes próximos de 0 evidenciam relações mais fracas e, 

geralmente, apresentam-se não significativos. Entretanto, a significância é avaliada por meio 

da análise dos valores T. Considerados os parâmetros específicos, observa-se que a única 

relação que não se mostrou significativa foi: fornecimento de informações (FORINFO) > 

satisfação (SATISFA).  

 

Para melhor compreender o fenômeno estudado, outra ação também importante é a de 

mensurar o tamanho dos efeitos. Este efeito é medido a partir do  f2, métrica utilizada para se 

mensurar o impacto relativo gerado por uma variável latente antecedente em um construto 

endógeno (CHIN,1998; HENSELER et al., 2009; HAIR et al., 2014). Os valores a serem 

considerados como parâmetros a partir da sugestão de Hair et al. (2014) para esta medida são 

apresentados no Quadro 52. 
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Quadro 52 – Classificação dos valores de parâmetro para f2 

Valor de f2 Classificação 
do Efeito 

≥ 0,02 Fraco 
≥ 0,15 Moderado 
≥ 0,35 Forte 

Fonte: Adaptado de Hair et al. (2014). 
 

Para o cálculo de f2 utiliza-se a seguinte fórmula: 

f2 = (R2 incluído - R2 excluído)/ (1 - R2 incluído), em que se observa como “R2 incluído o 

coeficiente de determinação ao se rodar o SmartPLS com o modelo estrutural completo e o R2 

excluído refere-se ao R2 após a exclusão da variável latente exógena antecessora” (COELHO, 

2013, p. 127). Diante disso, apresentam-se na Tabela 43 os referidos valores. 

Tabela 43 – Tamanho dos efeitos dos construtos exógenos no construto endógeno 

Satisfação (SATISFA) 

Construtos Exógenos Antecedentes 
Construto Endógeno: Satisfação (SATISFA) 

R2 Incluído R2 Excluído f2 Avaliação 
Adaptabilidade (ADAPTAB) 0,567 0,55 0,04 Fraco 
Compromisso (COMPROM) 0,567 0,528 0,09 Fraco 

Fornecimento de Informações (FORINFO) 0,567 0,566 0,00 - 
Interface de Compra (INTCOMP) 0,567 0,498 0,16 Moderado 

Privacidade (PRIVACI) 0,567 0,564 0,01 - 
Rede de Clientes (REDECLI) 0,567 0,565 0,00 - 

Variedade (VARIEDA) 0,567 0,556 0,03 Fraco 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

Hair; Black et al. (2009, p. 542) definem qualidade de ajuste (também conhecido como GoF, 

ou “goodness-of-fit”) como uma medida que indica o “quão bem um modelo específico 

reproduz a matriz de covariância entre as variáveis indicadoras”. Considera-se que o PLS-

SEM não oferece um critério único capaz de avaliar o resultado geral do modelo. Além disso, 

Hair; Black et al. (2009) contrapõem-se à tentativa de um estabelecimento de GoF em 

pesquisas de PLS-SEM. Segundo Hair et al. (2013), a medida de GoF não se apresenta capaz 

de realizar a diferenciação entre modelos válidos e inválidos, não se apresenta aplicável a 

modelos de medição formativa nem é capaz de penalizar os esforços adicionais realizados 

para parametrização. No entanto, consideram-se medidas não paramétricas identificadas a 

partir dos procedimentos bootstrapping (Tabela 39) e blindfolding, que contribuem para 

avaliação do ajuste do modelo.  
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O blindfolding é caracterizado como um processo de repetitividade contínua, em que cada 

construto reflexivo é omitido para que o modelo seja novamente estimado (HAIR et al., 

2014). Este método possibilita a mensuração da relevância do modelo preditivo a partir da 

medida Q2. Esta medida aplica uma técnica de reutilização de exemplo que omite parte da 

matriz de dados e usa as estimativas do modelo para prever a parte omitida. Hair et al. (2014) 

afirmam que se deve considerar o fato de que, quando determinado modelo PLS-SEM possui 

relevância preditiva, apresenta-se capaz de prever com precisão os valores dos indicadores em 

modelos de mensuração de variáveis latentes reflexivas, bem como de construtos endógenos 

com somente um indicador. Destaca-se que tal procedimento não se aplica a construtos 

endógenos formativos (HAIR et al., 2014). Como parâmetro, segue-se a sugestão de Hair et 

al. (2014) de considerar valores maiores que zero em relação a uma variável endógena latente 

reflexiva para que Q2 indique a existência de relevância preditiva no modelo. Em 

complemento, tem-se que, ao apresentar valores inferiores ou iguais a 0, Q2 indica não haver 

relevância preditiva (HAIR et al., 2014). Seguiu-se, ainda, a sugestão de Hair et al. (2014) 

para que a distância da omissão fosse entre 5 e 10, em que o resultado da divisão do número 

de casos e pelo número da distância da omissão não gerasse um número inteiro. Por tanto, 

definiu-se o número 7 para a distância da omissão, o qual apresenta um resultado de 145,71 

ao ser divisor do número de casos (1020). A partir destas considerações, observa-se na Tabela 

44 o valor de Q2 encontrado para cada construto endógeno reflexivo. 

 

Tabela 44 – Relevância preditiva em relação aos construtos endógenos reflexivos 

Construto 
Endógeno Reflexivo Q2 Parâmetro Avaliação 

Lealdade 
(LEALDAD) 

0,253 > 0 
Possui relevância 

preditiva 
Satisfação 

(SATISFA) 
0,423 > 0 

Possui relevância 
preditiva 

     Fonte: Adaptada da saída do software SmartPLS. 
 

Considera-se, ainda, a sugestão indicada por Hair et al. (2014) para que seja utilizada a 

medida relativa da relevância preditiva, em que se mensura o efeito de Q2 relativizado (q2). 

Para tanto, utiliza-se a fórmula: q2 = (Q2incluiído - Q2 excluído)/ (1-Q2incluído), em que são 

considerados como parâmetros  os valores de 0,2, 0,15 e 0,35, com a seguinte classificação 

apresentada na Quadro 53. 
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Quadro 53 – Classificação dos valores de parâmetro para q2 

Valor de q2 Classificação 
do Efeito 

≥ 0,02 Fraco 
≥ 0,15 Moderado 
≥ 0,35 Forte 

Fonte: Adaptado de Hair et al. (2014). 
 

A partir disso, realizaram-se os cálculos de q2, em que se observou (Tabela 45) que os 

construtos exógenos que não apresentaram relação preditiva ao construto endógeno satisfação 

(SATISFA), foram: fornecimento de informações (FORINFO); privacidade (PRIVACI); e 

rede de clientes (REDECLI). 
 

Tabela 45 – Efeito da relevância preditiva dos construtos exógenos no construto 

endógeno Satisfação (SATISFA) 

Construtos Exógenos Antecedentes 
Construto Endógeno: Satisfação (SATISFA) 

Q2 Incluído Q2 Excluído q2 Avaliação 
Adaptabilidade (ADAPTAB) 0,423 0,410 0,02 Fraco 
Compromisso (COMPROM) 0,423 0,389 0,06 Fraco 

Fornecimento de Informações (FORINFO) 0,423 0,422 0,00 - 
Interface de Compra (INTCOMP) 0,423 0,373 0,09 Fraco 

Privacidade (PRIVACI) 0,423 0,421 0,00 - 
Rede de Clientes (REDECLI) 0,423 0,422 0,00 - 

Variedade (VARIEDA) 0,423 0,415 0,01 Fraco 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

Outro teste realizado foi o teste de mediação. Hair; Black et al. (2009) afirmam que “o efeito 

mediador é criado quando uma terceira variável/construto intervém entre dois outros 

construtos relacionados entre si”. Os autores complementam que existem dois tipos de 

mediação: o parcial e o completo. Uma terceira possibilidade desta relação é a inexistência da 

mediação. Para exemplificar as possibilidades da relação mediadora entre construtos, 

apresenta-se a Figura 10. Observa-se que o construto “M” posiciona-se como mediador da 

relação entre os construtos “X” e “Y”. Além disso, tem-se que “a” representa a relação direta 

entre “X” e “M”, “b” expressa a relação direta entre “M” e “Y” e “c” apresenta-se como a 

relação direta entre “X” e “Y”.  
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Figura 10 – Exemplo de relação mediada entre construtos 

Fonte: Adaptada de Hair; Black et al. (2009). 
 
A partir deste exemplo, Hair; Black et al. (2009) sugerem que seja identificada se as três 

relações (“a”, “b” e “c”) apresentam-se significantes. Diante disso, há três possibilidades: se a 

relação entre “X” e “Y” (simbolizada por “c”) apresenta-se significante independente de “M”, 

conclui-se que não há mediação de “M”; se a relação entre “X” e “Y” (simbolizada por “c”) é 

significante, mas reduzida a partir de sua relação com “M” (simbolizada por “a”), conclui-se 

que a mediação é parcial; e se a relação entre “X” e “Y” (simbolizada por “c”) não é 

significante, ao contrário de sua relação com “M” (simbolizada por “a”), conclui-se que há 

mediação completa. Hair; Black et al. (2009) complementam que o teste de mediação 

contribui para que se identifique a estrutura mais adequada ao modelo a partir do 

detalhamento efetivo das relações entre os construtos. 

 

Seguiu-se a orientação de Hair; Black et al. (2009) para que a realização do teste de mediação 

ocorresse da seguinte maneira: satisfação (SATISFA) foi posicionado como mediador 

(similar ao construto “M” da Figura 10); cada um dos antecedentes de satisfação (SATISFA) 

foi posicionado como construto antecedente em relação direta e mediada com a variável 

latente lealdade (LEALDAD) em situação similar ao do construto “X” da Figura 10; e o 

construto lealdade (LEALDAD) foi posicionado como variável endógena que recebe as 

relações antecedentes da variável exógena e da mediadora (similar ao construto “Y” da Figura 

10). O teste de mediação foi realizado a partir do procedimento bootstraping com 5.000 

amostras, conforme sugerido por Hair; Black et al. (2009). Ressalta-se o fato de que os 

valores t devem se apresentar superiores aos seguintes parâmetros mínimos: > 2,57, em nível 

de significância de 1%; > 1,96, em nível de significância de 5%; > 1,65, em nível de 

significância de 10%. 
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Tabela 46 – Teste de mediação: Antecedentes da satisfação, satisfação (SATISFA) e 

lealdade (LEALDAD) 

Antecedentes da Satisfação > SATISFA 
como mediadora > LEALDAD 

Coeficiente de 
Caminho (β) 

Estatística 
T 

Nível 
de Sig. 

Classificação 
da Mediação 

a) COMPROM > SATISFA 0,606 24,936 1% 
MEDIAÇÃO 

PARCIAL 
b) SATISFA > LEALDAD 0,561 19,323 1% 
c) COMPROM > LEALDAD 0,080 2,673 1% 
a) VARIEDA > SATISFA 0,451 16,000 1% 

MEDIAÇÃO 
PARCIAL 

b) SATISFA > LEALDAD 0,485 20,953 1% 
c) VARIEDA > LEALDAD 0,289 9,936 1% 
a) REDECLI > SATISFA 0,294 9,190 1% 

MEDIAÇÃO 
PARCIAL 

b) SATISFA > LEALDAD 0,560 25,450 1% 
c) REDECLI > LEALDAD 0,191 6,632 1% 
a) PRIVACI > SATISFA 0,407 14,036 1% 

MEDIAÇÃO 
COMPLETA 

b) SATISFA > LEALDAD 0,597 27,195 1% 
c) PRIVACI > LEALDAD 0,043 1,517 NS 
a) FORINFO > SATISFA 0,492 19,130 1% 

MEDIAÇÃO 
PARCIAL 

b) SATISFA > LEALDAD 0,531 20,144 1% 
c) FORINFO > LEALDAD 0,171 5,651 1% 
a) INTCOMP > SATISFA 0,679 34,712 1% 

MEDIAÇÃO 
PARCIAL 

b) SATISFA > LEALDAD 0,514 15,261 1% 
c) INTCOMP > LEALDAD 0,150 4,172 1% 
a) ADAPTAB > SATISFA 0,563 24,278 1% 

MEDIAÇÃO 
PARCIAL 

b) SATISFA > LEALDAD 0,487 16,644 1% 
c) ADAPTAB > LEALDAD 0,226 6,781 1% 
Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de dados extraídos do Software SmartPLS 3.0. 
 

O objetivo geral deste teste de mediação foi identificar se as relações dos antecedentes de 

satisfação (SATISFA) mostram-se mais relevantes quando impactam diretamente lealdade 

(LEALDAD), ou quando são mediadas a partir da satisfação (SATISFA). Diante do resultado 

do teste de mediação apresentado na Tabela 46, é possível observar que a mediação é 

completa (ou seja, não há relação direta significante com o construto lealdade) somente a 

partir da relação iniciada pela variável latente exógena privacidade (PRIVACI). Em todas as 

outras relações, a variável endógena satisfação (SATISFA) apresenta-se como mediadora 

parcial dos respectivos antecedentes em relação ao construto lealdade (LEALDAD). Ressalta-

se que em todos os casos as relações entre a variável latente exógena antecessora e a variável 

latente satisfação (SATISFA) apresentam-se mais significantes do que as relações entre os 

construtos exógenos e lealdade (LEALDAD). Dessa forma, os resultados evidenciam a 

adequação da modelagem dos respectivos construtos antecedentes de satisfação sendo 

mediados pela variável latente SATISFA. 
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De forma complementar, realizou-se, também, o teste de mediação da relação entre os 

construtos satisfação (SATISFA), lealdade (LEALDAD) e desempenho (DESEMP). Partiu-se 

do objetivo de se compreender se o efeito direto do construto satisfação (SATISFA) 

apresentava-se mais relevante em direção ao desempenho (DESEMP), do que em direção a 

lealdade (LEALDAD). 

 
Tabela 47 – Teste de mediação: satisfação (SATISFA), lealdade (LEALDAD) e 

desempenho (DESEMP) 

Antecedentes da Satisfação > LEALDAD 
como mediadora > DESEMP 

Coeficiente de 
Caminho (β) 

Estatística 
T 

Nível 
de Sig. 

Classificação 
da Mediação 

a) SATISFA > LEALDAD 0,613 29,980 1% 
MEDIAÇÃO 
COMPLETA 

b) LEALDAD > DESEMP 0,222 3,256 1% 
c) SATISFA > DESEMP -0,003 0,033 NS 
Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de dados extraídos do Software SmartPLS 3.0. 
 

A partir da Tabela 47, observa-se que o efeito direto de satisfação (SATISFA) em 

desempenho (DESEMP) não apresenta significância, enquanto a relação entre a satisfação 

(SATISFA) e lealdade (LEALDAD) é significativa ao nível de 1%, bem como a relação entre 

lealdade (LEALDAD) e desempenho (DESEMP). Dessa forma, conclui-se que a relação entre 

satisfação (SATISFA) e desempenho (DESEMP) é mediada por completo pelo construto 

lealdade (LEALDAD). 

 

4.2.2.2 Avaliação do modelo estrutural principal e a influência dos construtos moderadores 

 

Hair; Black et al. (2009, p. 662) afirmam que o efeito moderador ocorre “quando uma terceira 

variável, ou construto, muda a relação entre duas variáveis/construtos relacionadas”. No 

modelo de pesquisa (Figura 5) proposto por esta dissertação, as variáveis latentes confiança 

(CONFIAN) e inércia (INERCIA) são modeladas como variáveis latentes moderadoras da 

relação entre os construtos satisfação (SATISFA) e lealdade (LEALDAD), em que foram 

apresentadas as hipóteses H11 (A relação causal entre a satisfação e a lealdade do e-

consumidor é influenciada pela confiança) e H12 (A relação causal entre a satisfação e a 

lealdade do e-consumidor é influenciada pela inércia). 

 

Kadir; Saaid; Singh (2012) consideram adequado mensurar inicialmente o modelo estrutural 

principal, a fim de se identificar as relações entre os construtos para, em seguida, realizar a 

avaliação do efeito moderador entre as relações pertinentes do modelo. Dessa forma, torna-se 
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possível comparar os resultados encontrados no modelo estrutural principal com os resultados 

encontrados a partir da mensuração da influência dos construtos moderadores. 

 

Em confluência a esta perspectiva, Henseler et al. (2009) ressaltam a relevância de comparar 

os resultados do modelo principal com os resultados encontrados a partir da inclusão das 

variáveis latentes moderadoras no modelo. Diante disso, Henseler et al. (2009) orientam que 

sejam adotadas algumas ações, as quais seguem organizadas em sequência: 

 

- calcular a confiabilidade da variável latente reflexiva moderadora, a partir do 

mesmo procedimento realizado para avaliar a confiabilidade de construtos 

reflexivos; 

- avaliar o valor β referente ao coeficiente de caminho, identificando a relação entre 

o termo de interação e a preditora, em que se determina a existência ou não da 

moderação;  

- avaliar o valor t do termo de interação, a fim de se identificar se este se apresenta 

significativo;  

- e avaliar o tamanho do efeito proporcionado pela influência da variável latente 

moderadora. 

 

Quanto à confiabilidade e à validade dos construtos reflexivos mediadores [confiança 

(CONFIAN) e inércia (INERCIA)], observa-se no item 4.2.1.1 que os construtos apresentam-

se válidos e confiáveis. Tal constatação é evidenciada a partir dos respectivos valores 

apresentados para o alfa de Cronbach (0,927 e 0,842); confiabilidade composta (0,948 e 

0,904); AVE, variância média explicada (0,820 e 0,758), além da identificada validade 

discriminante evidenciada pelo teste de carga cruzada (Tabela 36) e pelo teste de Fornell-

Larcker (Tabela 37). 

 

Em uma comparação entre possíveis abordagens para a análise da interação entre variáveis 

latentes, utilizando-se PLS-PM, Henseler; Chin (2010) sugerem que para variáveis latentes 

reflexivas seja utilizada a abordagem da multiplicação dos indicadores. A partir desta 

sugestão, selecionou-se no software SmartPLS as opções “Product Indicator”, para o método 

de cálculo, e “Standardized”, para a geração do resultado. 
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Quanto à avaliação do valor β, referente a significância e a relevância das relações do modelo 

estrutural, utiliza-se o procedimento de bootstrapping, o qual possibilita a verificação do 

valor teste T. Ressalta-se o fato de que os valores t devem se apresentar superiores aos 

seguintes parâmetros mínimos: > 2,57, em nível de significância de 1%; > 1,96, em nível de 

significância de 5%; > 1,65, em nível de significância de 10%. Considera-se que quando os 

valores dos teste T apresentam-se superiores aos valores mínimos de parâmetro o coeficiente 

é significativo. Seguiu-se a orientação de Hair et al. (2014) para que o bootstrapping fosse 

operacionalizado com 5.000 amostras. 

 

Tabela 48 – Resultado da influência dos construtos moderadores na relação entre 

SATISFA e LEALDAD 

Relação entre construtos de efeito moderador e o 
construto endógeno moderado 

Coeficiente 
de Caminho 

Estatística 
T 

Nível 
de Sig. 

Efeito Moderador Confiança (CONFIAN) > Lealdade (LEALDAD) 0,014 0,722 NS 
Efeito Moderador Inércia (INERCIA) > Lealdade (LEALDAD) -0,035 0,752 NS 
Fonte: Adaptado da Saída do Software SmartPLS 3.0, por meio do procedimento Bootstrapping. 
 

Ao se considerar os parâmetros especificados para o coeficiente de caminho e para a 

significância do valor T, observa-se que nem o “Efeito Moderador Confiança (CONFIAN)”, 

nem o “Efeito Moderador Inércia (INERCIA)” apresentaram valores T significativos ao 

moderar a relação entre os construtos satisfação (SATISFA) e lealdade (LEALDAD). 

 

Referente à avaliação do tamanho do efeito proporcionado pela influência da variável latente 

moderadora, considera-se a recomendação de Henseler; Chin (2010) para que seja 

considerada a utilização da seguinte fórmula: 

 

f2 = (R2 incluído - R2 excluído) / (1 - R2 incluído), em que se considera como R2 incluído o 

coeficiente de determinação ao se operacionalizar o algoritmo do SmartPLS com o modelo 

estrutural contemplando a variável latente moderadora e como R2 excluído, aplicar o 

algoritmo do R2 após a exclusão da variável latente moderadora. Diante disso, apresentam-se 

na Tabela 49 os referidos valores. 
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Quadro 54 – Classificação dos valores de parâmetro para f2 do efeito moderador 

Valor de f2 Classificação 
do Efeito 

≥ 0,02 Fraco 
≥ 0,15 Moderado 
≥ 0,35 Forte 

Fonte: Adaptado de Hair et al. (2014). 
 

A partir disso, realizaram-se os cálculos de f2, em que se observou (Tabela 49) que os 

construtos exógenos moderadores não apresentaram moderação em termos da relação entre os 

construtos satisfação (SATISFA) e lealdade (LEALDAD). 

 

Tabela 49 – Efeito da relevância preditiva dos construtos exógenos no construto 

endógeno satisfação (SATISFA) 

Construtos Exógenos Reflexivos 
Moderadores 

Construto Endógeno: Lealdade (LEALDAD) 
R2 Incluído R2 Excluído f2 Avaliação 

Efeito Moderador Confiança (CONFIAN) 0,586 0,583 0,01 - 
Efeito Moderador Inércia (INERCIA) 0,586 0,583 0,01 - 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Quanto à análise do efeito moderador, observa-se que nenhum dos dois construtos exógenos 

que tiveram a relação moderadora analisada em termos da relação das variáveis latentes 

lealdade (LEALDAD) e satisfação (SATISFA) apresentaram efeitos significativos na relação. 

 

4.2.2.3 Coeficientes de caminho do modelo estrutural avaliado 

 

Mediante a avaliação do modelo estrutural principal e a avaliação da influência das variáveis 

latentes moderadoras no modelo, apresentam-se os resultados finais dos coeficientes de 

caminho (Figura 11). Foram significativas as relações preditivas envolvendo o construto 

satisfação (SATISFA) com os seis construtos antecedentes, que seguem: compromisso com o 

cliente (COMPROM), variedade (VARIEDA), rede de clientes (REDECLI), privacidade 

(PRIVACI), interface de compra (INTCOMP) e adaptabilidade (ADAPTAB). É possível 

observar, também, que a relação significativa entre os construtos satisfação (SATISFA) e 

lealdade (LEALDAD), bem como a relação entre lealdade (LEALDAD) e desempenho 

(DESEMP) apresentam-se significativas.  
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Quanto às relações não significativas, observa-se que o único construto antecedente de 

satisfação (SATISFA) que não apresentou significância na relação foi fornecimento de 

informações (FORINFO). Além disso, evidencia-se pela análise realizada que as variáveis 

latentes confiança (CONFIAN) e inércia (INERCIA) não se apresentam como moderadoras 

da relação entre os construtos satisfação (SATISFA) e lealdade (LEALDAD). A partir dos 

dados apresentados, discute-se na seção subsequente a análise dos resultados encontrados. 

 



2
1

	  

NOTAS: 1) n=1020; 2)*** = indica resultado significativo com nível de significância de 1%; 3)** = indica resultado significativo com nível de significância de 5%; 
4)* = indica resultado significativo com nível de significância de 10%; 5) R2 ajust. = nível do coeficiente de determinação ajustado; 6) ns = Não Significativos. 
Fonte: Elaborado pelo autor.  

Figura 11 – Coeficientes de caminho do modelo de pesquisa ajustado  
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4.3 Discussão dos resultados do modelo de pesquisa ajustado 

 

Diante do problema de pesquisa apresentado – Quais são as relações entre os fatores de 

qualidade antecedentes da satisfação, satisfação, lealdade e desempenho nas dez principais 

empresas do mercado brasileiro de e-commerce? – observa-se que o estudo apresentou-se 

capaz de evidenciar resultados que conduzem à solução deste problema. O Quadro 55 

apresenta as hipóteses testadas, bem como informa quais foram suportadas pelos testes 

realizados nesta pesquisa, mediante a consideração da significância estatística e da relevância 

das relações entre os conceitos.	  	  

 

Quadro 55 – Resultado de cada hipótese 

HIPÓTESES RESULTADO 

H1 Quanto maior o compromisso da empresa de e-commerce com o cliente, 
maior a satisfação do e-consumidor. Suportada 

H2 Quanto mais agradável o ambiente visual do site de e-commerce, maior a 
satisfação do e-consumidor. Suportada 

H3 Quanto maior a variedade de produtos oferecida pela empresa de e-
commerce, maior a satisfação do e-consumidor. Suportada 

H4 Quanto maior a possibilidade dos clientes conectarem em rede entre si 
através do site de e-commerce, maior a satisfação do e-consumidor. Suportada 

H5 Quanto maior a interatividade ao utilizar a empresa de e-commerce, maior a 
satisfação do e-consumidor. Não Suportada 

H6 Quanto maior a facilidade de se realizar transações com a empresa de e-
commerce, maior a satisfação do e-consumidor. Suportada 

H7 Quanto maior o fornecimento de informações pela empresa de e-commerce, 
maior a satisfação  do e-consumidor. Não Suportada 

H8 Quanto maior a adaptabilidade do site de e-commerce, maior a satisfação do 
e-consumidor; Suportada 

H9 Quanto maior a privacidade ao utilizar a empresa de e-commerce, maior a 
satisfação do e-consumidor. Suportada 

H10 Quanto maior a satisfação do e-consumidor, maior a lealdade do e-
consumidor. Suportada 

H11 A relação causal entre a satisfação e a lealdade do e-consumidor é 
influenciada pela confiança. Não Suportada 

H12 A relação causal entre a satisfação e a lealdade do e-consumidor é 
influenciada pela inércia. Não Suportada 

H13 Quanto maior a lealdade do e-consumidor, maior o desempenho da empresa 
de e-commerce. Suportada 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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4.3.1 Resultado das hipóteses suportadas 

 

A partir do Quadro 55, observa-se que das 13 hipóteses testadas neste estudo 9 se mostraram 

válidas, sendo suportadas pelo teste empírico. Na hipótese H1, os resultados desta pesquisa 

evidenciaram que quanto maior o compromisso da empresa de e-commerce com o cliente, 

maior a satisfação do e-consumidor. Tal resultado ratifica o que havia sido encontrado por 

Anderson; Swaminathan (2011) em pesquisa anterior, bem como valida empiricamente a 

fundamentação teórica argumentada por diversos autores (BOULDING et al., 1993; RUST; 

ZAHORIK, 1993; ROHDEN; MATOS, 2013) quanto à relevância do compromisso das 

empresas com os clientes para que se eleve a percepção de satisfação do e-consumidor. 

 

H2 e H6 foram suportadas a partir de um mesmo construto no modelo de pesquisa testado. H2 

referia-se à relação da dimensão ambiente visual com a satisfação, em que se propôs que 

quanto mais agradável o ambiente visual do site de e-commerce, maior a satisfação do e-

consumidor. Já H6 relacionou a dimensão facilidade na transação com satisfação e propôs 

que quanto maior a facilidade de se realizar transações com a empresa de e-commerce, 

maior a satisfação do e-consumidor. Apesar de as hipóteses serem diferentes, bem como os 

construtos que mensuravam tais dimensões, a análise fatorial exploratória evidenciou que 

todos os indicadores referentes a cada um dos dois construtos apresentavam-se convergentes 

com o mesmo componente principal. Diante disso e da análise conceitual fundamentada na 

teoria quanto à possibilidade da fusão das duas dimensões em uma nova que integrasse os 

dois conceitos, as dimensões foram fundidas em uma nova: interface de compra, composta 

por três indicadores da dimensão ambiente visual e mais três da dimensão facilidade na 

transação. A partir da constatação da confiabilidade e da validade da nova dimensão, bem 

como da significância e relevância da relação estabelecida como antecedente de satisfação, as 

H2 e H6 foram suportadas pelo teste empírico. Ressalta-se que, a partir dos valores da 

estatística T, de 10,366 com significância a nível de 1% e do coeficiente de caminho de 0,374, 

a dimensão interface de compra foi a que apresentou, dentre todos os construtos antecedentes 

de satisfação, maior significância e intensidade na relação direta com este conceito.  

 

No estudo realizado por Anderson; Swaminathan (2011), a validação das dimensões ambiente 

visual e facilidade na transação como antecedentes de satisfação, ocorreu sem a necessidade 

da integração das duas em um único conceito. Porém, ressalta-se que tanto nesta pesquisa 

quanto na anterior a relação antecessora dos conceitos centrais das duas dimensões com 
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satisfação foi evidenciada. Reforça-se, no entanto, que nesta pesquisa a significância e a 

relevância da relação entre estes conceitos mostraram-se mais enfáticas. Além disso, tal 

validação corrobora os conceitos defendidos por diversos autores (HENDERSON; COTE, 

1998; TARASEWICH, 2003; CYR, 2008; MATTAR, 2011) quanto à relevância do ambiente 

visual do site para o processo de compra do e-consumidor, bem como reforça a argumentação 

de estudiosos (CHAKRABORTY; LALA; WARREN, 2002; FLAVIAN; GUINALIU; 

GURREA, 2006) quanto à necessidade latente de que cada vez mais as empresas facilitem as 

possibilidades da efetivação prática de transações por parte de clientes por meio do leiaute e 

do design do site, a fim de elevar a percepção de satisfação dos e-consumidores. 

 

Os resultados apresentados pelos testes empíricos desta pesquisa evidenciam, também, que 

quanto maior a possibilidade dos clientes conectarem em rede entre si através do site de e-

commerce, maior a satisfação do e-consumidor. Tal constatação refere-se à H4 deste estudo e 

já havia sido validada pelo estudo anterior realizado por Anderson; Swaminathan (2011). 

Apesar de suportada, ressalta-se que dentre todas as relações com satisfação, a do construto 

rede de clientes foi a que se mostrou de menor significância, com 1,987 ao nível de 5% e 

apresentou o menor valor de coeficiente de caminho dentre as relações significativas, a partir 

do dado de -0,053. Ao confirmar esta hipótese, esta pesquisa apresenta-se em confluência 

com a abordagem de diversos autores (CONHAIM, 1998; DONLON, 1999; POWERS et al., 

2012; HAGEL; ARMSTRONG, 1997; FRANK, 1997; OLIVIA, 1998) quanto a capacidade 

da conexão entre os clientes de preceder a satisfação do e-consumidor.  

 

A H8 referia-se à relevância da adaptabilidade do site aos interesses e necessidades do 

consumidor para que se elevasse o nível de satisfação do e-consumidor perante o site de e-

commerce. A validação desta hipótese reafirma o valor empírico atribuído as argumentações 

teóricas apresentadas por Ostrom; Iacobucci (1995) quanto à relevância da empresa em ser 

adaptável ao cliente, bem como ratifica o resultado encontrado pelos estudos de Anderson; 

Swaminathan (2011). 

 

Ao ser suportada pelos testes empíricos deste estudo, a validação de H9 evidencia que quanto 

maior a privacidade ao utilizar a empresa de e-commerce, maior a satisfação do e-

consumidor. A dimensão privacidade não havia sido utilizada por Anderson; Swaminathan 

(2011) como antecedente da satisfação, porém já havia sido proposta por Parasuraman, 

Zeithaml e Malhotra (2005) como antecedente da qualidade percebida. Em estudo teórico 
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comparativo, esta dissertação compreendeu a relevância da dimensão privacidade, fato que 

conduziu à opção por incluí-la no modelo de pesquisa testado. Tal decisão demonstrou-se 

acertada, a partir dos resultados de significância apresentados. Além disso, a evidência 

empírica exposta pelos resultados desta pesquisa corrobora a argumentação quanto à 

importância de privacidade (PARASURAMAN; ZEITHAML; MALHOTRA, 2005; KURT; 

ATREK, 2012) e o seu potencial em influenciar a satisfação percebido pelo e-consumidor 

expressa por diversos autores (CHO; LEE, 2006; CERIBELI et al., 2015; WINCH; JOYCE, 

2006; BART et al., 2005; SMITH; SIVAKUMAR, 2004; KORGOANKAR; WOLIN, 1999; 

TURBAN et al., 2007). 

 

Por fim, as últimas duas hipóteses suportadas foram H10 e H13. Ao ser suportada a H10 conduz 

à intepretação de que quanto maior a satisfação do e-consumidor, maior a lealdade do e-

consumidor. Em um contexto em que diversos autores estabelecem que o alcance da lealdade 

apresenta-se como principal objetivo das estratégias de marketing (SOUSA; GOSLING; 

GONÇALVES, 2013), é relevante evidenciar empiricamente a relação entre a dimensão 

satisfação e os respectivos antecedentes como construtos preditores da lealdade em e-

commerce, conforme realizado pela validação desta hipótese. Além disso, o resultado 

específico da validação desta relação apresenta-se em confluência com a argumentação de 

expressivos estudos de marketing referentes à relação entre satisfação e a lealdade em 

contextos externos ao comércio eletrônico (OLIVER, 1999; CRONIN; TAYLOR, 1992; 

NEWMAN; WERBEL, 1973; WOODSIDE; FREY; DALEY, 1989; SZYMANSKI; HISE, 

2000; FORNELL, 1992; CLARKE, 2001), bem como no âmbito específico do e-commerce 

(ZHAN; DIXIT; FRIEDMAN, 2010). 

 

H13, ao ser suportada pelo teste empírico deste estudo, afirma que quanto maior a lealdade do 

e-consumidor, maior o desempenho da empresa de e-commerce. Tal constatação apresenta-se 

relevante em um contexto em que diversas pesquisas acadêmicas conduzem à percepção de 

três fatores significativos quanto a relação entre a lealdade e o desempenho, a saber: a) O 

desempenho organizacional é causado pela interrelação conjunta de diversas dimensões 

(SINK; TUTLE, 1993; LEBAS, 1995), dentre elas lealdade do cliente (KOTLER; KELLER, 

2012; FARRIS et al., 2010); b) Lealdade apresenta-se como o objetivo principal das 

estratégias de marketing (SOUSA; GOSLING; GONÇALVES, 2013); e c) A utilização de 

métricas que mensurem o desempenho efetivo de marketing apresenta-se como algo crucial 

para a identificação de oportunidades de melhoria para empresas (KLUBECK, 2012; 
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SOUZA, 2011), incluindo as do segmento de e-commerce (TURBAN et al., 2015). Diante 

disso, ressalta-se que este estudo evidenciou empiricamente a relação da influência direta 

entre satisfação, lealdade e desempenho em e-commerce, em confluência com a 

argumentação de estudos anteriores que argumentam quanto a importância de tal constatação. 

 

4.3.2 Resultado das hipóteses não suportadas 

 

As hipóteses “não suportadas” foram quatro: H5, H7, H11 e H12. A H5 propunha a existência 

de uma relação positiva entre a interatividade e a satisfação. Não foi suportada, pois o 

construto interatividade não se mostrou consistente durante a análise fatorial exploratória, 

sendo necessária a exclusão de todas as variáveis que a compunham. Em complemento, 

ressalta-se que a hipótese referente à dimensão interatividade também não havia sido 

suportado pelo estudo realizado por Anderson; Swaminathan (2011), na análise do modelo 

teórico o qual desenvolveram e que foi utilizado como referência para esta dissertação. 

 

H7 referia-se à proposição da existência de uma relação positiva entre fornecimento de 

informação por um site de e-commerce e a satisfação do e-consumidor. O construto 

fornecimento de informações mostrou-se confiável e válido a partir dos teste estatísticos 

realizados, porém a relação empírica entre este conceito e satisfação não se mostrou 

significativa, fazendo com que esta hipótese não fosse suportada. Ela também não havia sido 

suportada pelo estudo realizado por Anderson; Swaminathan (2011), apesar de o construto 

também ter se apresentado válido e confiável. 

 

Assim, observa-se que a não validação de H5 e H7 assemelha-se ao resultado de pesquisas 

anteriores. Ressalta-se que, apesar de o resultado da pesquisa anterior já ter evidenciado que 

estas hipóteses não eram suportadas, optou-se por testá-las no modelo de pesquisa desta 

dissertação para compreender se permaneceriam não suportadas ou se seria possível encontrar 

resultados diferentes a partir da replicação destes construtos em um novo contexto empírico 

para a pesquisa. Diante do fato de H5 e H7 não terem sido suportadas, corrobora-se o resultado 

do estudo desenvolvido por Anderson; Swaminathan (2011). 

 

O resultado de H11 e H12 haviam sido validadas no modelo de pesquisa testado por Anderson; 

Swaminathan (2011). No entanto, não foram suportadas no atual estudo realizado. Em estudo 

anterior, que se utilizou de modelo de pesquisa similar, inércia e a confiança apresentavam-se 
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capazes de influenciar a relação entre satisfação e lealdade, de forma a moderá-la, o que não 

ocorreu neste estudo empírico. Ressalta-se, todavia, que, apesar de neste estudo ter sido 

considerada e testada a relação entre inércia e confiança como construtos moderadores de 

satisfação e lealdade, pesquisas acadêmicas indicam a existência de relações de causa entre 

estes construtos, mas não necessariamente de moderação. Outras possíveis relações de inércia 

e confiança perante satisfação e lealdade são abordadas no modelo alternativo proposto por 

este estudo na seção subsequente. 
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5. TESTE DO MODELO ALTERNATIVO: ESTUDO DAS RELAÇÕES ENTRE 

CONFIANÇA, INÉRCIA, SATISFAÇÃO E LEALDADE  

 

Hair; Black et al. (2009, p. 559) afirmam que o pesquisador pode se dispor a utilizar “um 

meio de comparar o modelo estimado com alternativos”, em que o principal objetivo é 

identificar e testar hipóteses que se apresentem distintas, a partir da proposição de relações 

diferentes entre os construtos. Byrne (1994) ressalta que eventuais alterações no modelo 

somente podem ser realizadas a partir de forte embasamento na teoria, conforme ocorre no 

caso destas proposições alternativas. 

 

Quanto a outras abordagens que não a moderação referentes à relação de inércia e confiança 

com os conceitos de satisfação e lealdade, observa-se na teoria a fundamentação consistente  

partir de diferentes percepções teóricas e empíricas. 

 

A relação de confiança como antecedente de satisfação é argumentada por diversos autores 

(HENNIG-THURAU et al., 2000). Blesa (2003) evidenciou, a partir da comparação de 

modelos concorrentes que, ao modelar a equação estrutural incluindo a confiança como 

antecedente de satisfação, o modelo apresentou valores mais significativos do que quando 

previa a relação inversa, com satisfação sendo antecedente de confiança. Em complemento, 

Giovannini et al. (2012) e Soares (2007) encontraram resultados estatísticos significantes 

quanto a uma forte relação positiva do construto confiança como antecedente de satisfação. 

Shankar; Urban; Sultan (2002) foram além ao argumentarem sobre o fato de confiança em 

ambiente online apresentar-se como dimensão mediadora entre aspectos como a percepção do 

consumidor diante de características do website e a dimensão satisfação. Com fundamento na 

argumentação teórica apresentada e no resultado empírico de pesquisas anteriores, 

apresentam-se as hipóteses iniciais do modelo de pesquisa alternativo, de H1 até H13, no 

Quadro 55, em que se observa o construto confiança como mediador parcial de todos os 

antecedentes de satisfação e se apresenta como um antecedente direto de satisfação. 
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Quadro 56 – Modelo alternativo - Hipóteses de H1 até H13 

HIPÓTESES (de H1 até H13) DO MODELO DE PESQUISA ALTERNATIVO 

H1 
Quanto maior o compromisso da empresa de e-commerce com o cliente, maior a 
confiança do e-consumidor. 

H2 
Quanto maior o compromisso da empresa de e-commerce com o cliente, maior a 
satisfação do e-consumidor. 

H3 
Quanto maior a variedade oferecida pela empresa de e-commerce, maior a confiança do 
e-consumidor. 

H4 
Quanto maior a variedade oferecida pela empresa de e-commerce, maior a satisfação do 
e-consumidor. 

H5 
Quanto maior a possibilidade dos clientes conectarem em rede entre si através do site de 
e-commerce, maior a confiança do e-consumidor. 

H6 
Quanto maior a possibilidade dos clientes conectarem em rede entre si através do site de 
e-commerce, maior a satisfação do e-consumidor. 

H7 
Quanto maior a privacidade ao utilizar a empresa de e-commerce, maior a confiança do 
e-consumidor. 

H8 
Quanto maior a privacidade ao utilizar a empresa de e-commerce, maior a satisfação do 
e-consumidor. 

H9 
Quanto maior a capacidade da interface de compra em facilitar a transação por meio de 
um ambiente visual agradável, maior a confiança do e-consumidor. 

H10 
Quanto maior a capacidade da interface de compra em facilitar a transação através de 
um ambiente visual agradável maior a satisfação do e-consumidor. 

H11 
Quanto maior a adaptabilidade do site de e-commerce, maior a confiança do e-
consumidor. 

H12 
Quanto maior a adaptabilidade do site de e-commerce, maior a satisfação do e-
consumidor. 

H13 Quanto maior a confiança do e-consumidor, maior a satisfação do e-consumidor. 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Ressalta-se a argumentação de Yoon (2002) sobre a existência de uma relação direta de 

confiança intrínseca, como antecedente de inércia. O autor afirma que a repetibilidade da 

compra em ambiente online em estado de inércia tende a não ocorrer caso o consumidor não 

possua uma relação prévia de confiança com o site de e-commerce. De forma empírica, 

Yanamandram (2004) encontrou resultados relevantes quanto ao fato de inércia possuir como 

antecedentes fatores como confiança, satisfação e compromisso do cliente com a empresa. A 

partir disso, apresenta-se a hipótese H14, do Modelo de Pesquisa Alternativo: 
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Quadro 57 – Modelo alternativo - Hipótese H14 

HIPÓTESES (H14) DO MODELO DE PESQUISA ALTERNATIVO 
H14 Quanto maior a confiança do e-consumidor, maior a inércia do e-consumidor. 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Além da relação de satisfação como antecedente de lealdade proposta por diversos autores 

(OLIVER, 1999; SOUZA; GOSLING; GONÇALVES, 2013) e evidenciada pelo modelo de 

pesquisa principal deste estudo, diversos estudiosos (CARLSSON; LÖFGREN, 2006; 

GÄRLING; GAMBLE; JULIUSSON, 2008) argumentam sobre a relação direta entre 

satisfação e inércia. Essas pesquisas acadêmicas indicam a existência de uma relação direta 

entre os construtos, em que inércia apresenta-se como uma consequência do acúmulo de 

experiências satisfatórias do consumidor em relação a determinada marca. Em complemento, 

Lee (2014) afirma que os consumidores armazenam na memória o histórico de satisfação que 

tenham em relação a determinada marca. Quando possuem demanda similar, agem de forma a 

repetir a compra ao recordar-se da experiência satisfatória. Com base nesta argumentação, 

apresentam-se H15 e H16 deste modelo de pesquisa alternativo: 

 

Quadro 58 – Modelo alternativo - Hipóteses H15 e H16 

HIPÓTESES (H15 e H16) DO MODELO DE PESQUISA ALTERNATIVO 
H15 Quanto maior a satisfação do e-consumidor maior a inércia do e-consumidor. 
H16 Quanto maior a satisfação do e-consumidor maior a lealdade do e-consumidor. 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Lealdade é evidenciada no modelo principal de pesquisa deste estudo como antecedente de 

desempenho e consequente de satisfação. Além disso, observa-se a argumentação de diversos 

autores (ANDERSON; SRINIVASAN, 2003; BECKETT et al., 2000; COLGATE; LANG, 

2001; ODIN et al., 2001; ROY et al., 1996; SHETH; PARVATIYAR, 1995; 

YANAMANDRAM; WHITE, 2006; WIERINGA; VERHOEF, 2007) sobre a relação direta 

de inércia com lealdade, em que se observa que a lógica subjacente dos comportamentos 

repetitivos de compra fortalecem a lealdade do cliente. Em complemento, Huang; Yu (1999) 

afirma que inércia possui influência direta na lealdade comportamental. Enquanto Li-Wei Wu 

(2011a; 2011b) encontrou, a partir da realização de diferentes estudos empíricos, resultados 

estatísticos que evidenciaram a relação significativa de inércia como antecedente de lealdade. 

Com respaldo neste marco teórico, tem-se a hipótese H17 e H18 deste modelo de pesquisa 

alternativo: 
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Quadro 59 – Modelo alternativo - Hipóteses H17 e H18 

HIPÓTESES (H17 e H18) DO MODELO DE PESQUISA ALTERNATIVO 
H17 Quanto maior a inércia do e-consumidor maior a lealdade do e-consumidor. 

H18 
Quanto maior a lealdade do e-consumidor maior o desempenho da empresa de e-
commerce. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Diante desta sustentação da teoria, considerou-se a orientação proposta por Hair; Black et al. 

(2009), quanto à possibilidade de efetuar reespecificações no modelo que se sustentem por 

fundamentação teórica e testes empíricos anteriores, a fim de identificar relações mais 

significativas em um modelo que se apresente com melhor ajuste aos dados. Assim, observa-

se pela possibilidade metodológica (HAIR; BLACK et al., 2009) e pelo arcabouço teórico 

exposto a oportunidade de encontrar resultados diferentes para o modelo de pesquisa. Dessa 

forma, propõe-se a avaliação do modelo de pesquisa alternativo exposto na Figura 12.  
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Fonte: Elaborada pelo autor.  
	  

Figura 12 – Modelo de pesquisa alternativo com a representação das hipóteses 
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Destaca-se que o construto fornecimento de informações não compõe o modelo alternativo, 

por não ter tido a relação com satisfação validada no modelo principal desta pesquisa. Exceto 

a exclusão deste construto, todos os demais, os quais foram validados no modelo principal, 

seguem no modelo de pesquisa alternativo. Ressalta-se que foram seguidas as orientações de 

Hair et al. (1998) quanto à necessidade da divisão aleatória dos dados em duas amostras para 

que seja possível obter uma base para estimação e modificação e outra para validação do 

modelo final. Assim, os 1.020 dados foram divididos aleatoriamente em duas amostras com 

510 observações em cada. 

 

5.1. Análise fatorial exploratória do modelo alternativo 

 

Iniciou-se a análise pelos construtos exógenos, os quais seguem indicados: adaptabilidade 

(ADAPTAB), compromisso com os clientes (COMPROM), rede de clientes (REDECLI), 

variedade (VARIEDA), interface de compra (INTCOMP) e privacidade (PRIVACI). 

  

A partir do teste de esfericidade de Barlett (TEB), no nível de significância de 0,000 e na 

medida Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) de 0,890, observa-se que os resultados indicam a 

adequabilidade da amostra. Quanto à variância total explicada (AVE), encontrou-se o valor de 

69,217% para seis componentes (APÊNDICE E).  

 

A partir dos resultados apresentados na matriz-padrão para a análise dos componentes 

principais, observa-se que a rotação convergiu em sete interações e se mostrou adequada, a 

partir dos resultados observados na Tabela 50.  

 

Tabela 50 – Modelo alternativo - Carga fatorial da análise fatorial exploratória dos 

construtos exógenos 
   (continua) 

Variável Componente 
1 2 3 4 5 6 

ADAPTAB1     ,758  
ADAPTAB2     ,440  
ADAPTAB3     ,842  
ADAPTAB4     .635  
ADAPTAB5     ,643  
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Tabela 50 – Modelo alternativo - Carga fatorial da análise fatorial exploratória dos 

construtos exógenos 
 (continua) 

Variável Componente 
1 2 3 4 5 6 

COMPROM1    ,845   
COMPROM2    ,815   
COMPROM3    ,656   
COMPROM5    ,560   
REDECLI1  ,869     
REDECLI2  ,910     
REDECLI3  ,695     
REDECLI4  ,747     
VARIEDA1   -,904    
VARIEDA2   -,909    
VARIEDA3   -,791    
INTCOMP1 ,666      
INTCOMP2 ,619      
INTCOMP3 ,694      
INTCOMP4 ,851      
INTCOMP5 ,729      
INTCOMP6 ,852      
PRIVACI1      ,715 
PRIVACI2      ,786 
Notas: (1) Método de Extração: Análise do Componente Principal; (2) Oblimin com normalização em Kaiser. 
Fonte: Saída do SPSS, 2015. 
 
Após observar a adequação da análise fatorial dos componentes principais, em que as 24 

variáveis foram adequadamente organizadas em seis componentes, realizou-se a análise da 

comunalidade. Para esta métrica, seguiu-se a sugestão de Hair; Black et al. (2009, p. 121) 

para o parâmetro mínimo de 0,500. A partir disso, observou-se que o resultado de 23 variáveis 

foi superior a 0,5 (Tabela 51). Somente a variável ADAPTAB2 apresentou valor abaixo, com 

0,494. Por haver autores que consideram o valor 0,400 como parâmetro (SAMPAIO, 2012) e 

por não considerar a diferença de 0,006 algo expressivo, optou-se por mantê-la na 

continuidade das análise. Diante deste resultado, a análise evidenciou, a partir da 

comunalidade, a adequação da escala do modelo alternativo.  
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Tabela 51 – Modelo alternativo - Análise de comunalidade dos construtos exógenos 

Construto Variável Comunalidade 

Adaptabilidade 
(ADPTAB) 

ADAPTAB1 ,620 
ADAPTAB2 ,494 
ADAPTAB3 ,701 
ADAPTAB4 ,658 
ADAPTAB5 ,620 

Compromisso com o 
cliente (COMPROM) 

COMPROM1 ,683 
COMPROM2 ,659 
COMPROM3 ,699 
COMPROM5 ,721 

Rede de Clientes 
(REDECLI) 

REDECLI1 ,779 
REDECLI2 ,811 
REDECLI3 ,623 
REDECLI4 ,632 

Variedade 
(VARIEDA) 

VARIEDA1 ,797 
VARIEDA2 ,837 
VARIEDA3 ,710 

Interface de Compra 
(INTCOMP) 

INTCOMP1 ,663 
INTCOMP2 ,606 
INTCOMP3 ,692 
INTCOMP4 ,704 
INTCOMP5 ,746 
INTCOMP6 ,674 

Privacidade 
(PRIVACI) 

PRIVACI1 ,715 
PRIVACI2 ,766 

        Fonte: Adaptada pelo autor da saída do SPSS, 2015. 
 
 
Em fase subsequente à análise fatorial dos construtos, realizou-se a análise fatorial dos 

construtos endógenos, em duas etapas, conforme sugerido por Malhotra (2012): a) análise 

fatorial dos construtos endógenos de primeira ordem, em que se tem satisfação (SATISFA) e 

confiança (CONFIAN); b) análise fatorial dos construtos endógenos de segunda ordem, 

dentre os quais são observados inércia (INERCIA) e lealdade (LEALDAD). 

 

Na análise fatorial dos construtos endógenos de primeira ordem, observa-se, que diante da 

medida da variância total explicada de todas as variáveis analisadas, encontrou-se o valor de 

78,074% para dois componentes (APÊNDICE F). Portanto, pouco mais de 28 pontos 

percentuais acima do mínimo recomendado pelo parâmetro de 50%. Diante disso, pode-se 

afirmar que as variáveis possuem relativa capacidade de explicação dos componentes 

principais analisados. O teste de esfericidade de Barlett (TEB) no nível de significância de 

0,000 e na medida Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) de 0,874 apresentou resultados que indicam a 

adequabilidade da amostra. Após convergir em sete interações, a matriz-padrão para a análise 

dos componentes principais apresentou as variáveis classificadas em dois fatores.  
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Tabela 52 – Modelo alternativo - Carga fatorial da análise fatorial exploratória dos 

construtos endógenos de primeira ordem 

Variável 
Componente 

1 2 
CONFIAN1  -,666 
CONFIAN2  ,716 
CONFIAN3  -1,012 
CONFIAN4  -,982 
SATISFA1 ,819  
SATISFA2 ,792  
SATISFA3 ,893  
SATISFA5 ,818  

Notas: (1) Método de Extração: Análise do Componente Principal; (2) Oblimin com normalização em Kaiser. 
Fonte: Saída do SPSS, 2015. 
 

A análise de comunalidade revelou que o resultado das oito variáveis foi superior a 0,5 

(Tabela 53).  

 
Tabela 53 – Modelo alternativo - Análise de comunalidade dos construtos endógenos de 

primeira ordem 
Construto Variável Comunalidade 

Satisfação (SATISFA) 

SATISFA1 ,598 
SATISFA2 ,751 
SATISFA3 ,824 
SATISFA5 ,716 

Confiança (CONFIAN) 

CONFIAN1 ,718 
CONFIAN2 ,827 
CONFIAN3 ,904 
CONFIAN4 ,908 

       Fonte: Dados de saída do SPSS, 2015, adaptados pelo autor. 
 

Quanto aos construtos endógenos de segunda ordem, é possível observar o valor da variância 

total explicada de todas as variáveis analisadas de 77,765% para dois componentes 

(APÊNDICE G). A adequabilidade da amostra apresentou-se relevante a partir do teste de 

esfericidade de Barlett (TEB) no nível de significância de 0,000 e da medida Kaiser-Meyer-

Olkin (KMO) de 0,799. Após convergir em sete interações, a matriz-padrão para análise dos 

componentes principais apresentou as variáveis classificadas em dois fatores.  
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Tabela 54 – Modelo alternativo - Carga fatorial da análise fatorial exploratória dos 

construtos endógenos de segunda ordem 

Variável 
Componente 

1 2 
LEALDAD3  ,939 
LEALDAD4  ,840 
LEALDAD5  ,685 
INERCIA1 ,673  
INERCIA2 ,915  
INERCIA3 ,935  

Notas: (1) Método de Extração: Análise do componente principal; (2) Oblimin com normalização em Kaiser. 
Fonte: Saída do SPSS, 2015. 
 

A análise fatorial exploratória dos construtos endógenos de segunda ordem mostrou-se 

adequada somente após a exclusão da variável LEALDAD2 (Enquanto o atual serviço 

continuar, eu duvido que eu vá de deixar de comprar neste site para comprar em outro). 

Diante da análise de comunalidade é possível observar que o resultado das seis variáveis 

apresentou-se superior a 0,5 (Tabela 55).  

 

Tabela 55 – Modelo alternativo - Análise de comunalidade dos construtos endógenos de 

segunda ordem 

Construto Variável Comunalidade 

Lealdade (LEALDAD) 
LEALDAD3 ,774 
LEALDAD4 ,832 
LEALDAD5 ,740 

Inércia (INERCIA) 
INERCIA1 ,666 
INERCIA2 ,851 
INERCIA3 ,802 

Fonte: Dados de saída do SPSS, 2015, adaptados pelo autor. 
 

A partir dos resultados apresentados pelas análises fatoriais exploratórias dos construtos 

exógenos, endógenos de primeira ordem e endógenos de segunda ordem, observa-se que a 

únicas alteração no modelo foi a exclusão da variável LEALDAD2, referente ao construto 

lealdade (LEALDAD). Diante disso, iniciou-se a avaliação do modelo de mensuração. 

 

5.2. Avaliação do modelo de mensuração (outer model) do modelo alternativo 

 

Quanto à confiabilidade dos construtos reflexivos observa-se a partir das métricas de alfa de 

Cronbach e confiabilidade composta (Tabela 56) que todas apresentam-se adequadas, com 

valores entre 0,7 e 0,95. 
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Tabela 56 – Modelo alternativo - Análise da confiabilidade dos construtos reflexivos 

Construto Núm. 
Itens 

Alpha de 
Cronbach 

Confiabilidade 
Composta 

Adaptabilidade (ADPTAB) 5 0,788 0,854 
Compromisso com o Cliente (COMPROM) 4 0,815 0,878 
Confiança (CONFIAN) 4 0,926 0,947 
Interface de Compra (INTCOMP) 6 0,891 0,917 
Inércia (INERCIA) 3 0,844 0,904 
Lealdade (LEALDAD) 3 0,839 0,903 
Privacidade (PRIVACI) 2 0,827 0,920 
Rede de Clientes (REDECLI) 4 0,840 0,889 
Satisfação (SATISFA) 4 0,871 0,912 
Variedade (VARIEDA) 3 0,870 0,919 

Fonte: Saída do Software SmartPLS 3.0, 2015. 
 

Quanto à validade convergente e discriminante dos construtos reflexivos, estas são 

evidenciadas pela tabela de representação das cargas cruzadas (Tabela 57), bem como pela 

tabela que se baseia no critério de Fornell-Larcker (Tabela 58). 
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 ADAPTAB COMPROM CONFIAN INTCOMP INERCIA LEALDAD PRIVACI REDECLI SARISFA VARIEDA 
ADAPTAB1 0,744 0,314 0,304 0,399 0,270 0,227 0,205 0,261 0,372 0,257 
ADAPTAB2 0,687 0,273 0,361 0,422 0,187 0,328 0,155 0,285 0,493 0,395 
ADAPTAB3 0,734 0,331 0,262 0,363 0,260 0,317 0,306 0,277 0,262 0,300 
ADAPTAB4 0,725 0,437 0,343 0,442 0,400 0,402 0,383 0,375 0,371 0,320 
ADAPTAB5 0,776 0,350 0,290 0,433 0,308 0,441 0,251 0,413 0,419 0,440 
COMPROM1 0,224 0,735 0,345 0,334 0,125 0,142 0,271 0,096 0,382 0,135 
COMPROM2 0,188 0,729 0,441 0,341 0,056 0,237 0,200 0,100 0,457 0,204 
COMPROM3 0,450 0,875 0,522 0,504 0,320 0,345 0,392 0,302 0,507 0,322 
COMPROM5 0,555 0,858 0,544 0,576 0,343 0,423 0,410 0,369 0,558 0,380 
CONFIAN1 0,427 0,613 0,873 0,536 0,263 0,400 0,476 0,252 0,625 0,302 
CONFIAN2 0,415 0,597 0,918 0,558 0,223 0,407 0,441 0,193 0,682 0,321 
CONFIAN3 0,339 0,419 0,906 0,464 0,131 0,332 0,511 0,130 0,507 0,283 
CONFIAN4 0,373 0,464 0,919 0,516 0,140 0,345 0,522 0,143 0,548 0,312 
INTCOMP1 0,459 0,448 0,449 0,809 0,223 0,357 0,334 0,296 0,560 0,473 
INTCOMP2 0,451 0,489 0,462 0,776 0,200 0,292 0,324 0,216 0,468 0,326 
INTCOMP3 0,465 0,495 0,538 0,839 0,234 0,378 0,372 0,233 0,578 0,402 
INTCOMP4 0,385 0,392 0,384 0,782 0,282 0,412 0,366 0,243 0,491 0,311 
INTCOMP5 0,548 0,499 0,527 0,856 0,342 0,544 0,431 0,339 0,680 0,471 
INTCOMP6 0,411 0,369 0,399 0,764 0,221 0,364 0,342 0,213 0,489 0,291 
INERCIA1 0,391 0,287 0,237 0,342 0,866 0,558 0,164 0,211 0,326 0,238 
INERCIA2 0,318 0,255 0,187 0,276 0,911 0,497 0,206 0,284 0,263 0,286 
INERCIA3 0,281 0,167 0,114 0,171 0,836 0,410 0,174 0,267 0,156 0,220 
LEALDAD3 0,350 0,309 0,373 0,403 0,331 0,801 0,210 0,230 0,520 0,442 
LEALDAD4 0,399 0,324 0,359 0,428 0,538 0,920 0,264 0,308 0,508 0,459 
LEALDAD5 0,473 0,344 0,355 0,452 0,588 0,886 0,294 0,316 0,530 0,463 
PRIVACI1 0,319 0,379 0,501 0,447 0,192 0,290 0,929 0,223 0,412 0,245 
PRIVACI2 0,322 0,369 0,490 0,384 0,191 0,259 0,917 0,150 0,352 0,239 
REDECLI1 0,396 0,313 0,218 0,309 0,226 0,277 0,182 0,893 0,232 0,298 
REDECLI2 0,374 0,252 0,151 0,258 0,332 0,283 0,187 0,869 0,153 0,262 
REDECLI3 0,363 0,181 0,158 0,253 0,165 0,290 0,110 0,811 0,255 0,390 
REDECLI4 0,311 0,180 0,108 0,224 0,288 0,225 0,245 0,686 0,085 0,262 
SATISFA1 0,488 0,393 0,457 0,672 0,347 0,586 0,379 0,295 0,786 0,407 
SATISFA2 0,466 0,542 0,615 0,570 0,184 0,461 0,385 0,173 0,871 0,397 
SATISFA3 0,468 0,564 0,599 0,559 0,223 0,516 0,316 0,191 0,904 0,377 
SATISFA5 0,405 0,552 0,576 0,512 0,247 0,445 0,327 0,151 0,836 0,332 
VARIEDA1 0,401 0,283 0,234 0,372 0,279 0,476 0,176 0,330 0,328 0,890 
VARIEDA2 0,443 0,290 0,303 0,429 0,308 0,503 0,243 0,327 0,431 0,918 
VARIEDA3 0,420 0,328 0,348 0,461 0,182 0,417 0,267 0,345 0,417 0,861 
 Fonte: Saída do software SmartPLS 3.0, 2015. 
	  

Tabela 57 – Modelo alternativo - Análise da validade discriminante dos construtos reflexivos a partir da carga cruzada 
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 ADAPTAB COMPROM CONFIAN INERCIA INTCOMP LEALDAD PRIVACI REDECLI SATISFA VARIEDA 
ADAPTAB 0,734                   
COMPROM 0,463 0,802                 
CONFIAN 0,433 0,588 0,904               
INTCOMP 0,568 0,561 0,577 0,805             
INERCIA 0,386 0,279 0,215 0,314 0,872           
LEALDAD 0,472 0,375 0,414 0,492 0,570 0,870         
PRIVACI 0,347 0,406 0,537 0,451 0,207 0,298 0,923       
REDECLI 0,443 0,289 0,203 0,322 0,287 0,330 0,203 0,819     
SATISFA 0,540 0,601 0,660 0,684 0,297 0,595 0,415 0,241 0,850   
VARIEDA 0,475 0,340 0,338 0,478 0,286 0,522 0,262 0,376 0,447 0,890 

Fonte: Saída do Software SmartPLS 3.0, 2015. 
	  

Tabela 58 – Modelo alternativo - Análise da validade discriminante dos construtos reflexivos a partir do critério de Fornell-Larcker	  
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Quanto à variância média extraída (AVE) por construto, que apresenta como parâmetro 

sugerido por Hair; Black et al. (2009) e Henseler et al. (2009) o valor ser superior a 0,5, 

observa-se que todos os construtos apresentaram-se adequados.  

 

Tabela 59 – Modelo Alternativo - Análise da validade convergente dos construtos 

reflexivos - Variância média extraída (AVE) 

Construto Núm. 
Itens 

Variância Média 
Extraída (AVE) 

Adaptabilidade (ADPTAB) 5 0,539 
Compromisso com o cliente (COMPROM) 4 0,643 
Confiança (CONFIAN) 4 0,818 
Interface de compra (INTCOMP) 6 0,648 
Inércia (INERCIA) 3 0,760 
Lealdade (LEALDAD) 3 0,758 
Privacidade (PRIVACI) 2 0,852 
Rede de clientes (REDECLI) 4 0,670 
Satisfação (SATISFA) 4 0,723 
Variedade (VARIEDA) 3 0,792 

Fonte: Saída do Software SmartPLS 3.0, 2015. 
 

Diante da validade e da confiabilidade dos construtos evidenciados a partir da avaliação do 

modelo de mensuração, iniciou-se a avaliação do modelo estrutural do modelo de pesquisa 

alternativo. 

 

5.3. Avaliação do modelo estrutural (inner model) do modelo alternativo 

 

Com base na análise de colinearidade, em que se analisa o fator de inflação da variância (VIF) 

na relação entre os construtos preditores e a variável latente endógena, a partir da 

consideração de que se tenha como parâmetro valores entre 0,2 e 5,0, observa-se a não 

existência de problemas de colinearidade. 
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Tabela 60 – Valores de fator da inflação da variância (VIF) relação construto exógeno / 

construto endógeno 

Variável Latente Endógena Variáveis Latentes 
Preditoras 

Fator de Inflação da 
Variância (VIF) 

Satisfação (SATISFA) 

ADAPTAB 1,807 
COMPROM 1,790 
CONFIAN 2,008 
INTCOMP 2,108 
PRIVACI 1,481 
REDECLI 1,318 
VARIEDA 1,466 

Confiança (CONFIAN) 

ADAPTAB 1,798 
COMPROM 1,591 
INTCOMP 1,992 
PRIVACI 1,321 
REDECLI 1,309 
VARIEDA 1,464 

Inércia (INERCIA) 
CONFIAN 1,771 
SATISFA 1,771 

Lealdade (LEALDAD) 
INERCIA 1,097 
SATISFA 1,097 

Fonte: Adaptada da saída do software SmartPLS 3.0, 2015 e do Software SPSS 20. 
 

Quanto ao nível do coeficiente de determinação (R2), em que se avalia a efetiva capacidade de 

predição do modelo estrutural, observam-se os valores específicos ao R2 e ao R2 ajustado na 

Tabela 61. 

 

Tabela 61 – Modelo alternativo - Coeficiente de determinação dos construtos endógenos 

Construto Endógeno R2 R2 ajustado Intensidade 
Confiança 

(CONFIAN) 
0,502 0,496 Moderado 

Inércia 
(INERCIA) 

0,089 0,085 Fraco 

Desempenho 
(DESEMP) 

0,047 0,046 Fraco 

Lealdade 
(LEALDAD) 

0,523 0,521 Moderado 

Satisfação 
(SATISFA) 

0,617 0,611 Moderado 

     Fonte: Adaptada da saída do software SmartPLS. 
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Quanto à análise da significância e à relevância das relações do modelo estrutural, utilizou-se 

o procedimento de bootstrapping para a verificação do valor da estatística T, bem como o 

coeficiente de caminho. Seguiu-se a orientação de Hair et al. (2014) para que o bootstrapping 

fosse operacionalizado com 5.000 amostras o resultado é apresentado na Tabela 62. 

 

Tabela 62 – Modelo alternativo - Resultados das relações entre os construtos 

Relação entre construtos Coeficiente 
de Caminho 

Estatística 
T 

Nível 
de Sig. 

Adaptabilidade (ADAPTAB) > Confiança (CONFIAN) 0,065 1,449 NS 
Adaptabilidade (ADAPTAB) > Satisfação (SATISFA) 0,137 3,595 1% 
Compromisso (COMPROM) > Confiança (CONFIAN) 0,315 5,792 1% 
Compromisso (COMPROM) > Satisfação (SATISFA) 0,175 3,516 1% 
Confiança (CONFIAN) > Inércia (INERCIA) 0,034 0,606 NS 
Confiança (CONFIAN) > Satisfação (SATISFA) 0,309 5,999 1% 
Interface de Compra (INTCOMP) > Confiança (CONFIAN) 0,240 3,849 1% 
Interface de Compra (INTCOMP) > Satisfação (SATISFA) 0,315 6,493 1% 
Inércia (INERCIA) > Lealdade (LEALDAD) 0,431 14,017 1% 
Lealdade (LEALDAD) > Desempenho (DESEMP) 0,218 1,609 NS 
Privacidade (PRIVACI) > Confiança (CONFIAN) 0,282 6,388 1% 
Privacidade (PRIVACI) > Satisfação (SATISFA) -0,024 0,530 NS 
Rede de Clientes (REDECLI) > Confiança (CONFIAN) -0,065 1,904 10% 
Rede de Clientes (REDECLI) > Satisfação (SATISFA) -0,066 1,754 10% 
Satisfação (SATISFA) > Inércia (INERCIA) 0,275 5,139 1% 
Satisfação (SATISFA) > Lealdade (LEALDAD) 0,467 14,566 1% 
Variedade (VARIEDA) > Confiança (CONFIAN) 0,036 0,847 NS 
Variedade (VARIEDA) > Satisfação (SATISFA) 0,099 2,495 5% 
NOTA: 1) NS = Não Significativo 
Fonte: Adaptada da saída do software SmartPLS 3.0, por meio do procedimento bootstrapping. 
 

A partir dos dados apresentados na Tabela 62, observa-se que o único construto que não 

apresentou relação preditora perante à variável latente satisfação (SATISFA), foi o construto 

privacidade (PRIVACI). Observa-se, também, que dois construtos não apresentaram relação 

preditora quanto a confiança (CONFIAN): adaptabilidade (ADAPTAB) e variedade 

(VARIEDA). Além disso, os resultados expostos na Tabela 62 evidenciam que confiança 

(CONFIAN) não se apresenta como construto antecedente de inércia (INERCIA), nem 

lealdade (LEALDAD) como antecedente de desempenho (DESEMP). 

 

Quanto à significância das relações evidenciadas como válidas, observa-se que a maior parte 

apresentou significância no nível de 1%, enquanto somente a relação de variedade 

(VARIEADA) quanto à satisfação (SATISFA) apresentou significância no nível de 5%. Além 
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disso, o construto lealdade (LEALDAD) como antecedente de desempenho (DESEMP), e o 

construto rede de clientes (REDECLI) como antecedente tanto de satisfação (SATISFA), 

quanto de confiança (CONFIAN), apresentaram nível de significância no nível de 10%. 

 

Assim como no procedimento de análise do modelo principal, a análise do modelo de 

pesquisa alternativo também considerou a análise do tamanho dos efeitos, a partir da métrica 

f2. O resultado segue apresentado na Tabela 63. 

 

Tabela 63 – Modelo Alternativo - Tamanho dos efeitos dos construtos antecedentes nos 

construtos endógenos 

Construtos Antecedentes 
Construto Endógeno: Satisfação (SATISFA) 

R2 Incluído R2 Excluído f2 Avaliação 
Adaptabilidade 0,611 0,602 0,02 Fraco 
Compromisso 0,611 0,595 0,04 Fraco 

Confiança 0,611 0,567 0,11 Fraco 
Interface de Compra 0,611 0,565 0,12 Fraco 

Privacidade 0,611 0,612 0,00 - 
Rede de Clientes 0,611 0,609 0,01 - 

Variedade 0,611 0,605 0,02 Fraco 

Construtos Antecedentes 
Construto Endógeno: Confiança (CONFIAN) 

R2 Incluído R2 Excluído f2 Avaliação 
Adaptabilidade 0,496 0,495 0,00 - 
Compromisso 0,496 0,434 0,12 Fraco 

Interface de Compra 0,496 0,468 0,06 Fraco 
Privacidade 0,496 0,439 0,11 Fraco 

Rede de Clientes 0,496 0,494 0,00 - 
Variedade 0,496 0,496 0,00 - 

Construtos Antecedentes 
Construto Endógeno: Inércia (INERCIA) 

R2 Incluído R2 Excluído f2 Avaliação 
Confiança 0,085 0,087 0,00 - 
Satisfação 0,085 0,044 0,04 Fraco 

Construtos Antecedentes 
Construto Endógeno: Lealdade (LEALDAD) 

R2 Incluído R2 Excluído f2 Avaliação 
Inércia 0,521 0,353 0,35 Forte 

Satisfação 0,521 0,332 0,39 Forte 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

Outra análise realizada no modelo principal, também realizada no modelo alternativo, é a 

análise que se refere à relevância preditiva dos construtos endógenos reflexivos, a partir do 

procedimento blindfolding. Esta análise segue exposta na Tabela 64. 
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Tabela 64 – Modelo alternativo - Relevância preditiva em relação aos construtos 

endógenos 

Construto 
Endógeno Reflexivo Q2 Parâmetro Avaliação 

Desempenho (DESEMP) -0,00 > 0 Não possui relevância preditiva 
Confiança (CONFIAN) 0,398 > 0 Possui relevância preditiva 

Inércia (INERCIA) 0,060 > 0 Possui relevância preditiva 
Lealdade (LEALDAD) 0,392 > 0 Possui relevância preditiva 
Satisfação (SATISFA) 0,439 > 0 Possui relevância preditiva 

Fonte: Adaptado da Saída do Software SmartPLS. 
 

Além disso, realizou-se a análise medida relativa da relevância preditiva, em que se mensura 

o efeito de Q2 relativizado (q2). Para tanto, utilizou-se a fórmula: q2 = (Q2incluiído - Q2 

excluído)/ (1-Q2incluído), em que são considerados como parâmetros  os valores de 0,2; 0,15 

e  0,35. Os resultados são apresentados na Tabela 65. 

 

Tabela 65 – Modelo Alternativo - Efeito da relevância preditiva ao construtos endógenos 

Construtos Antecedentes 
Construto Endógeno: Satisfação (SATISFA) 

Q2 Incluído Q2 Excluído q2 Avaliação 
Adaptabilidade 0,439 0,433 0,01 - 
Compromisso 0,439 0,425 0,02 Fraco 

Confiança 0,439 0,405 0,06 Fraco 
Interface de Compra 0,439 0,409 0,05 Fraco 

Privacidade 0,439 0,440 0,00 - 
Rede de Clientes 0,439 0,437 0,00 - 

Variedade 0,439 0,434 0,01 - 

Construtos Antecedentes 
Construto Endógeno: Confiança (CONFIAN) 

Q2 Incluído Q2 Excluído q2 Avaliação 
Adaptabilidade 0,398 0,396 0,00 - 
Compromisso 0,398 0,353 0,07 Fraco 

Interface de Compra 0,398 0,375 0,04 Fraco 
Privacidade 0,398 0,347 0,08 Fraco 

Rede de Clientes 0,398 0,396 0,00 - 
Variedade 0,398 0,397 0,00 - 

Construtos Antecedentes 
Construto Endógeno: Inércia (INERCIA) 

Q2 Incluído Q2 Excluído q2 Avaliação 
Confiança 0,060 0,062 0,00 - 
Satisfação 0,060 0,03 0,03 Fraco 

Construtos Antecedentes 
Construto Endógeno: Lealdade (LEALDAD) 

Q2 Incluído Q2 Excluído q2 Avaliação 
Inércia 0,392 0,267 0,21 Moderado 

Satisfação 0,392 0,242 0,25 Moderado 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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5.4 Discussão dos resultados do modelo de pesquisa alternativo 

 

A partir do Quadro 59, em que se tem o resultado das hipóteses analisadas, bem como a partir 

da Figura 13, em que se têm os coeficientes de caminho, níveis de significância e R2 ajustado 

do modelo de pesquisa alternativo, observam-se os resultados do modelo analisado.  
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NOTAS: 1) n=510; 2)*** = indica resultado significativo com nível de significância de 1%; 3)** = indica resultado significativo com nível de significância de 5%; 
4)* = indica resultado significativo com nível de significância de 10%; 5) R2 ajust. = nível do coeficiente de determinação ajustado; 6) ns = Não Significativos. 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
	  

Figura 13 – Coeficientes de caminho do modelo de pesquisa alternativo 
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Dentre as 18 hipóteses propostas pelo modelo de pesquisa alternativo, observa-se que 5 não 

foram suportadas pelo teste empírico, enquanto 13 foram. Nas seções subsequentes, analisam-

se os resultados das hipóteses suportadas e não suportadas.  
 

Quadro 60 – Modelo alternativo - Resultado de cada hipótese 

HIPÓTESES DO MODELO DE PESQUISA ALTERNATIVO RESULTADO 

H1 
Quanto maior o compromisso da empresa de e-commerce com o cliente, maior a 
confiança do e-consumidor. 

Suportada 

H2 
Quanto maior o compromisso da empresa de e-commerce com o cliente, maior a 
satisfação do e-consumidor. Suportada 

H3 
Quanto maior a variedade oferecida pela empresa de e-commerce, maior a confiança 
do e-consumidor. 

Não Suportada 

H4 
Quanto maior a variedade oferecida pela empresa de e-commerce, maior a satisfação 
do e-consumidor. 

Suportada 

H5 
Quanto maior a possibilidade dos clientes conectarem em rede entre si através do 
site de e-commerce, maior a confiança do e-consumidor. Suportada 

H6 
Quanto maior a possibilidade dos clientes conectarem em rede entre si através do 
site de e-commerce, maior a satisfação do e-consumidor. 

Suportada 

H7 
Quanto maior a privacidade ao utilizar a empresa de e-commerce, maior a confiança 
do e-consumidor. 

Suportada 

H8 
Quanto maior a privacidade ao utilizar a empresa de e-commerce, maior a satisfação 
do e-consumidor. Não Suportada 

H9 
Quanto maior a capacidade da interface de compra em facilitar a transação por meio 
de um ambiente visual agradável, maior a confiança do e-consumidor. 

Suportada 

H10 
Quanto maior a capacidade da interface de compra em facilitar a transação através 
de um ambiente visual agradável maior a satisfação do e-consumidor. Suportada 

H11 
Quanto maior a adaptabilidade do site de e-commerce, maior a confiança do e-
consumidor. Não Suportada 

H12 
Quanto maior a adaptabilidade do site de e-commerce, maior a satisfação do e-
consumidor. 

Suportada 

H13 Quanto maior a confiança do e-consumidor, maior a satisfação do e-consumidor. Suportada 
H14 Quanto maior a confiança do e-consumidor, maior a inércia do e-consumidor. Não Suportada 
H15 Quanto maior a satisfação do e-consumidor maior a inércia do e-consumidor. Suportada 
H16 Quanto maior a satisfação do e-consumidor maior a lealdade do e-consumidor. Suportada 
H17 Quanto maior a inércia do e-consumidor maior a lealdade do e-consumidor. Suportada 

H18 
Quanto maior a lealdade do e-consumidor maior o desempenho da empresa de e-
commerce. 

Não Suportada 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Neste modelo de pesquisa alternativo, propôs-se, a partir da argumentação de Shankar; Urban; 

Sultan (2002), que todos os antecedentes de satisfação fossem mediados parcialmente por 

confiança. Diante disso, foi possível observar que os construtos variedade e adaptabilidade 

apresentaram como relação positiva significativa somente a relação antecedente perante o 

construto satisfação, e não ao construto confiança. Além disso, o construto privacidade 

apresentou relação positiva significativa como antecedente somente de confiança e não de 
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satisfação, o que conduz à percepção de que a relação entre privacidade e satisfação é 

mediada por completo por confiança. Em complemento, observa-se o fato de que as 

dimensões compromisso com o cliente e interface de compra apresentaram relação precedente 

positiva e significativa em relação tanto à confiança, quanto à satisfação. De forma oposta, 

também em relação aos dois construtos, a dimensão rede de clientes apresentou relação 

antecedente negativa significativa. 

 

5.4.1. Resultado das hipóteses suportadas no modelo de pesquisa alternativo 

 

H1 e H2 referiam-se à influência direta do construto compromisso com o cliente como 

antecedente, respectivamente, de confiança e satisfação. Ao serem suportadas, H1 e H2 

evidenciam que quanto maior o compromisso da empresa de e-commerce com o cliente, 

maiores a confiança e a satisfação do e-consumidor. A validação da relação antecedente de 

compromisso com confiança apresenta-se em confluência com a argumentação de Morgan; 

Hunt (1994). Além disso, a validação do compromisso como antecedente da satisfação 

reforça o resultado encontrado pelo modelo de pesquisa principal deste estudo, bem como se 

apresenta em conformidade com a argumentação e os resultados empíricos apresentados por 

Anderson; Swaminathan (2011).  

 

Ao serem suportadas, H4 e H12, referentes, respectivamente, à relação antecedente de 

variedade e da adaptabilidade com satisfação, reforçam os resultados encontrados no teste 

empírico do modelo principal desta pesquisa, bem como os encontrados por Anderson; 

Swaminathan (2011). A validação destas duas hipóteses conduz à intepretação de que quanto 

maior a variedade oferecida pela empresa de e-commerce, bem como quanto maior 

adaptabilidade do site aos interesses do cliente, maior a satisfação do e-consumidor. 

 

H5 e H6, referentes respectivamente, à relação de rede de clientes como antecedente de 

confiança e de satisfação, apresentaram-se significativas. Tal resultado conduz à interpretação 

de que a possibilidade dos clientes conectarem em rede entre si através do site de e-

commerce, influencia a percepção de confiança, bem como de satisfação do e-consumidor. 

Esta percepção corrobora a argumentação de Shankar; Urban; Sultan (2002), sobre o fato de 

que a percepção do cliente quanto aos aspectos referentes ao website influencia a confiança e, 

por consequência, satisfação. Além disso, ressalta-se que a relação significativa de rede de 
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clientes como antecedente de satisfação já havia sido validada pelo teste empírico do modelo 

de pesquisa principal deste estudo, bem como por Anderson; Swaminathan  (2011). 

 

H7 referia-se à relação preditiva de privacidade em relação a confiança. Esta hipótese foi 

proposta, com fundamento na argumentação de Shankar; Urban; Sultan (2002) referente a 

possibilidade de confiança apresentar-se como mediador parcial ou completo dos 

antecedentes de satisfação no ambiente online. Além disso, considerou-se a argumentação de 

diversos autores (LIMEIRA, 2003; PARASURAMAN et al., 2005; TURBAN et al., 2007; 

KURT; ATREK, 2012) quanto à importância de preservação da privacidade na redução do 

risco percebido e na elevação da percepção de segurança e confiança por parte do e-

consumidor em relação ao site de e-commerce. A validação de H7 corrobora estas 

argumentações ao evidenciar, a partir do teste empírico, que quanto maior a privacidade ao 

utilizar a empresa de e-commerce, maior a confiança do e-consumidor.  

 

A partir do teste empírico que evidencia a validade de H9 e H10, é possível afirmar  que 

quanto maior a capacidade da interface de compra em facilitar a transação através de um 

ambiente visual agradável, maior será tanto a confiança, quanto a satisfação do e-consumidor. 

A H9, referente à antecedência do construto interface de compra, também em relação à 

confiança, foi proposta com base na argumentação de Shankar; Urban; Sultan (2002), que 

pressupõe que questões relacionadas à percepção do e-consumidor em relação ao website 

influenciam a percepção de confiança. Esta argumentação é corroborada pelo teste empírico 

apresentado. Quanto a H10, referente ao aspecto preditivo do construto interface de compra, 

em relação à satisfação, a constatação da significância desta relação reforça tanto o resultado 

encontrado por Anderson; Swaminathan (2011), a partir dos construtos ambiente visual e 

facilidade na transação, quanto os resultados do teste empírico do modelo principal de 

pesquisa desta dissertação. 

 

Ao ser suportada pelo teste empírico, H13 reforça que quanto maior a confiança do e-

consumidor maior a satisfação do e-consumidor. A validação de H13 corrobora a 

argumentação apresentada por Hennig-Thurau et al. (2000), bem como se apresenta em 

confluência com os resultados evidenciados por testes empíricos desenvolvidos por diversos 

autores (BLESSA, 2003; GIOVANNINI et al., 2012; SOARES, 2007). 
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H15 e H16, referentes à relação preditiva de satisfação quanto aos construtos inércia e 

lealdade, respectivamente, apresentaram-se significativas. O resultado da relação de 

satisfação como antecedente de lealdade em e-commerce reforça o que havia sido constatado 

pelo teste empírico realizado por Anderson; Swaminathan (2011) e o que ficou evidenciado 

na análise do modelo de pesquisa principal desta dissertação em confluência com a 

argumentação de diversos autores (OLIVER, 1999; SOUZA; GOSLING; GONÇALVES, 

2013). Além disso, a relação positiva significativa de satisfação como antecedente de inércia, 

reforça a argumentação de diversos estudiosos (CARLSSON; LÖFGREN, 2006; GÄRLING; 

GAMBLE; JULIUSSON, 2008; LEE, 2014). Diante do resultado evidenciado, torna-se 

possível afirmar que quanto maior a satisfação do e-consumidor maior a inércia, bem como 

maior a lealdade do e-consumidor. 

 

A relação de inércia do e-consumidor como fator antecedente à lealdade ficou evidenciada a 

partir da validação de H17, em que se possibilita afirmar que quanto maior a inércia do e-

consumidor, maior a lealdade do e-consumidor. Esta constatação apresenta-se em 

concordância com a argumentação proposta por diversos autores (ANDERSON; 

SRINIVASAN, 2003; BECKETT et al., 2000; COLGATE; LANG, 2001; ODIN et al., 2001; 

ROY et al., 1996; SHETH; PARVATIYAR, 1995; YANAMANDRAM; WHITE, 2006; 

WIERINGA; VERHOEF, 2007), bem como com os resultados encontrados por Li-Wei Wu 

(2011a; 2011b) mediante a realização de diferentes estudos empíricos. 

 

5.4.2. Resultado das hipóteses não suportadas no modelo de pesquisa alternativo 

 

H3 e H11 se referiam, respectivamente, à relação antecedente de variedade e de 

adaptabilidade com confiança. Estas duas hipóteses foram propostas com base na 

argumentação de Shankar; Urban; Sultan (2002) quanto ao aspecto preditivo, em relação a 

confiança, atribuído a questões referentes à percepção do e-consumidor sobre o website. O 

fato de H3 e H11 não terem sido validadas evidencia que a afirmação dos autores não pode ser 

generalizada para todos os antecedentes de satisfação, conforme proposto. Além disso, 

observa-se que a essência dos conceitos variedade e adaptabilidade baseia-se na melhor 

funcionalidade de compra e oferta ao cliente, sem que confiança seja efetivamente um dos 

fundamentos do construto, ao contrário do que se observa nas dimensões privacidade e 

compromisso com o cliente, por exemplo. Diante disso, a consistência dos referidos conceitos 

em se apresentarem preditivos a satisfação, não se confirma na predição de confiança. 
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H8 referia-se ao caráter preditivo de privacidade em relação a satisfação. Apesar de esta 

hipótese ter sido validada no modelo principal desta pesquisa, o teste empírico deste modelo 

de pesquisa alternativo evidenciou que privacidade possui maior significância na relação 

direta com confiança e não possui significância na relação direta como antecedente da 

satisfação. Assim, observa-se que a relação de privacidade como antecedente de satisfação é 

mediada por completo pela dimensão confiança. Tal constatação corrobora a argumentação de 

diversos autores (LIMEIRA, 2003; PARASURAMAN et al., 2005; TURBAN et al., 2007; 

KURT; ATREK, 2012) quanto à relevância da dimensão privacidade para o e-consumidor, 

mesmo que não em relação direta a Satisfação. 

 

Outra hipótese não validada pelo teste empírico do modelo de pesquisa alternativo, foi H14, 

em que se presumia que quanto maior a confiança do e-consumidor maior a inércia do e-

consumidor. Tal hipótese foi fundamentada, principalmente, na argumentação de Yoon 

(2002) e Yanamandram (2004) referente ao fato de confiança apresentar–se como antecedente 

a inércia, em que se compreende que para a repetibilidade da compra ocorrer o e-consumidor 

precisaria possuir uma relação prévia de confiança com o site de e-commerce. A não 

confirmação desta hipótese conduz à percepção de que inércia pode apresentar outros fatores 

antecedentes, como satisfação, por exemplo, que se mostrou neste estudo mais relevantes do 

que a confiança prévia, já que esta não se apresentou significante para a inércia do e-

consumidor. 

 

Por fim, a última hipótese do modelo de pesquisa alternativo que não se confirmou, foi H18, 

referente ao caráter preditivo de lealdade em relação a desempenho. Esta hipótese mostrou-se 

válida na análise do modelo de pesquisa principal desta dissertação, porém não se confirmou 

no teste empírico deste modelo de pesquisa alternativo. Tal resultado apresenta-se contrário 

não somente ao teste do modelo principal, mas também à fundamentação teórica apresentada 

e defendida por diversos autores (KOTLER; KELLER, 2012; FARRIS et al., 2010; TURBAN 

et al., 2015). 
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6. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

6.1 Resultados Gerais e Triangulação 

 

Quanto à análise dos resultados gerais, observa-se que os dois modelos de pesquisa em estudo 

apresentaram resultados relevantes quanto à determinação dos construtos endógenos 

principais (satisfação e lealdade). Na análise do modelo principal, destaca-se a relevância 

preditiva em relação à satisfação apresentada pelas dimensões: compromisso com o cliente; 

variedade; interface de compra e adaptabilidade. Já na análise do modelo alternativo, 

destaca-se, além das dimensões citadas, a inclusão de confiança como relevante fator 

antecedente da satisfação. 

 

Na análise comparativa dos dois modelos apresentados quanto à capacidade dos antecedentes 

em determinar a dimensão satisfação, ressalta-se que no modelo alternativo o indicador R2 

ajustado apresentou um valor de 0,611, superior ao valor de 0,564 apresentado pelo modelo 

de pesquisa principal. Além disso, o valor de f2 de confiança, referente ao efeito desta 

dimensão no construto satisfação, apresentou o valor de 0,11, o segundo mais elevado, menor 

somente que o valor de 0,12 apresentado pela dimensão interface de compra. Assim, torna-se 

possível perceber que a inclusão da dimensão confiança como antecedente eleva a capacidade 

dos antecedentes de explicar a satisfação. No entanto, diversos autores (TENENHAUS et al., 

2004; ESPOSITO VINZI et al., 2008; HENSELER; SARSTEDT, 2013) ressaltam que para a 

análise comparativa adequada entre modelos o ideal é a análise de indicadores globais de 

ajuste, tais como GOF (“goodness-of-fit”). A qualidade de ajuste (GOF) é caracterizado por 

Hair; Black et al. (2009) como a capacidade de indicar “o quão bem o modelo explicado 

reproduz a matriz de covariância entre os itens indicadores”. 

 

Para a mensuração do GOF neste estudo, considerou-se a orientação de Henseler; Sarstedt 

(2013) para que fosse aplicada a fórmula: 

 
Esta fórmula considera a mensuração do ajuste do modelo a partir da raiz quadrada do 

produto resultante da multiplicação entre a média das comunalidades de todas as variáveis do 

modelo e a média do R2 das variáveis latentes endógenas. 
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A partir do objetivo de comparar o modelo de pesquisa principal e o alternativo, este cálculo 

foi realizado para os dois modelos em estudo. O resultado encontrado foi de 53,7% para o 

modelo principal e de 50,5% para o modelo alternativo. Tal resultado conduz a percepção de 

que o modelo principal apresenta-se mais adequado do que o modelo alternativo. Entretanto, 

considera-se a relevância de uma análise detalhada quanto aos fatores positivos e negativos 

referentes a cada um dos dois modelos estudados. 

 

Quanto aos resultados gerais do modelo de pesquisa principal, ressalta-se a significância 

constatada nas relações entre os construtos satisfação, lealdade e desempenho. Neste estudo, 

o resultado evidenciou que quanto maior a satisfação, maior a lealdade, bem como maior o 

desempenho. Além disso, destaca-se que seis dos sete antecedentes de satisfação propostos 

apresentaram significância preditiva: compromisso com o cliente, variedade, rede de clientes, 

privacidade, interface de compra e adaptabilidade. Além disso, deve-se reforçar que os 

construtos inércia e confiança não se apresentaram capazes de moderar a relação entre 

satisfação e lealdade. 

 

A partir dos resultados gerais do modelo de pesquisa alternativo, ressalta-se a significância 

constatada nas relações entre os construtos confiança, satisfação, inércia e lealdade. O 

resultado desta análise expôs que quanto maior a confiança, maior a satisfação, bem como 

quanto maior a satisfação maior a inércia e a lealdade. Além disso, quanto maior a inércia, 

maior a lealdade. Em complemento, destaca-se que compromisso com o cliente demonstrou 

possuir relação direta significativa tanto com satisfação, quanto com confiança. Esta relação, 

no entanto, apresentou-se mais relevante em relação ao segundo do que ao primeiro construto, 

caracterizando uma relação entre compromisso e satisfação, sendo parcialmente mediada por 

confiança. Destaca-se, ainda, que o modelo de pesquisa alternativo evidenciou que quanto 

maior a variedade e a adaptabilidade, maior a satisfação, em que se considere que estas 

relações independem de confiança. Em contrapartida, este modelo também evidenciou que 

quanto maior a privacidade, maior a confiança, em que se observa que a influência de 

privacidade em satisfação ocorre de forma indireta a partir da mediação completa realizada 

pela dimensão confiança.  

 

Na comparação entre os dois modelos em estudo, além da medida do GOF apresentada 

anteriormente, considera-se que o modelo principal apresentou-se mais adequado para 

explicar a relação entre satisfação e seus antecedentes, na influência de lealdade e 
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desempenho, independente dos aspectos relacionados à confiança e à inércia. Enquanto o 

modelo alternativo apresentou-se mais adequado para explicar a relação entre satisfação e 

seus antecedentes, na influência de lealdade, a partir da consideração, também das dimensões 

inércia e confiança. Em síntese, expõe-se que em contexto de não consideração de inércia e 

confiança a utilização do modelo principal mostra-se mais adequado, enquanto em um 

contexto de mensuração da influência também destes dois construtos o modelo alternativo 

apresenta-se mais relevante. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesta seção referente às conclusões desta dissertação, são abordados, inicialmente, aspectos 

relevantes ao alcance dos objetivos propostos. Na sequência, evidenciam-se as principais 

contribuições deste trabalho em âmbito gerencial e acadêmico. Por fim, são apresentadas 

limitações metodológicas e teóricas, bem como orientações para o desenvolvimento de 

pesquisas futuras.  

 

�  O alcance dos objetivos propostos 

 

A partir do problema de pesquisa levantado – Quais são as relações entre os fatores de 

qualidade antecedentes da satisfação, satisfação, lealdade e desempenho nas dez principais 

empresas do mercado brasileiro de e-commerce? – o objetivo geral destacado por esta 

pesquisa foi “Propor e mensurar um modelo que aponte as relações entre os fatores da 

qualidade antecedentes da satisfação, satisfação, lealdade e desempenho no mercado 

brasileiro de e-commerce, a partir da análise das dez principais lojas virtuais do Brasil: 

Mercado Livre Brasil; Americanas.com; Buscapé; Dafiti.com.br; Bomnegócio.com; OLX; 

NetShoes; ShoppingUOL; Casas Bahia; e Groupon Brazil.”  

 

Argumenta-se que o objetivo geral foi alcançado, a partir da consideração dos seguintes 

aspectos: a) esta pesquisa propôs um modelo integrativo dos antecedentes de satisfação, 

baseado em um extenso levantamento bibliográfico e comparativo entre modelos e escalas da 

qualidade em e-commerce já estudas e testadas empiricamente; b) a análise fatorial 

exploratória dos componentes principais do modelo integrativo proposto, aliada ao 

aprofundamento teórico possibilitou a fusão de duas dimensões antecedentes da satisfação 

(ambiente visual e facilidade na transação) em uma nova dimensão mais robusta, abrangente 

e relevante (interface de compra); c) o levantamento do dados, com 1.087 respondentes de 20 

estados do Brasil, com respostas referentes às dez empresas integrantes do objetivo geral do 

estudo; e d) a validação empírica das relações entre satisfação e seus antecedentes na 

influência de lealdade e de desempenho no modelo principal de pesquisa proposto. 

 

Quanto ao alcance de cada objetivo específico proposto, ressalta-se que o primeiro objetivo 

específico listado foi: “Identificar indicadores de desempenho relevantes e disponíveis para 

análise em empresas brasileiras de e-commerce”. Este objetivo foi alcançado a partir do 
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extenso levantamento bibliográfico realizado, o qual possibilitou a identificação de 95 

métricas apresentadas por diversos autores (TORRES, 2009; KAUSHIK, 2010; FARRIS et 

al., 2010; VAZ, 2011; EVANS, 2010; KENT et al., 2011; MAREK, 2011; PAKKALA, 2012; 

TUTEN; SOLOMON, 2013; BEASLEY, 2013; BALAMURUGAN et al., 2013; FAGAN, 

2014). Além de identificar, listar e caracterizar cada uma das noventa e cinco métricas 

encontradas, este estudo também propôs o Modelo 5E’s de Organização das Métricas de 

Desempenho do E-commerce, o qual se baseia na organização das métricas em cinco estágios 

(Encontro, Entrada, Envolvimento, Efetivação e Engajamento), aos quais se refere a 

classificação em etapas sequenciais do processo de acesso e utilização do site de e-commerce 

pelo e-consumidor. Mediante este profundo levantamento bibliográfico, e a identificação, 

caracterização e organização das métricas, evidencia-se o alcance do primeiro objetivo 

específico determinado. 

 

O segundo objetivo específico definido referia-se a “Propor a integração de escalas diferentes 

e complementares referentes ao construto de satisfação em e-commerce, alicerçado na 

literatura”. A partir do levantamento bibliográfico referente à comparação teórica de escalas 

de mensuração de satisfação, identificou-se que a escala mais relevante referente 

especificamente aos antecedentes deste construto era expresso por meio do modelo proposto 

por Anderson; Swaminathan (2011). Além disso, foram analisadas escalas que apresentavam 

antecedentes de qualidade percebida, a partir da compreensão da relação teórica exposta 

referente aos construtos qualidade e satisfação. Assim, dentre as escalas da qualidade 

analisadas (WebQual; SITEQUAL; PIRQUAL; eTailQ; E-S-QUAL e E-Rec-S-QUAL; E-A-

S-QUAL; eTransQual; PesQ; e-SELFQUAL) a que apresentava maior relevância teórica era a 

escala E-S-QUAL, complementada pela E-Rec-S-QUAL, sendo ambas propostas por 

Parasuraman, Zeithaml e Malhotra (2005). Tal relevância foi evidenciada a partir da 

exposição da fundamentação teórica destas escalas e da quantidade relevante de testes 

empíricos realizados em diversos países, além da constatação em testes estatísticos avançados 

(como o teste do modelo de KANO realizado por Kurt; Atrek, 2012). 

 

Em complemento, foi realizada uma análise comparativa teórica dos conceitos, premissas e 

variáveis utilizadas em cada dimensão das escalas E-S-QUAL, E-Rec-S-QUAL e a escala dos 

antecedentes de satisfação proposta por Anderson; Swaminathan (2011). A partir disso, 

identificou-se a oportunidade da integração do construto privacidade, pertencente 

inicialmente à escala E-S-QUAL proposta por  Parasuraman, Zeithaml e Malhotra (2005), ao 
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modelo de antecedentes da satisfação proposto por Anderson; Swaminathan (2011). Assim, 

encontrou-se um modelo integrativo que, alicerçado na teoria, apresentou-se apto ao teste 

empírico de mensuração dos antecedentes de satisfação para a realização desta pesquisa. 

 

O terceiro objetivo específico referia-se a ação de “Caracterizar os respondentes pesquisados, 

em termos de escolaridade, idade, renda, frequência de utilização da internet, frequência anual 

de compras pela internet.” Tal objetivo foi alcançado a partir da caracterização detalhada dos 

aspectos propostos, referentes aos 1.087 respondentes da pesquisa. Cada um dos aspectos foi 

apresentado de forma detalhada. Em linhas gerais, observa-se que o perfil predominante da 

amostra quanto a esses aspectos caracteriza-se por: ser residente da região Sudeste do Brasil, 

no estado de Minas Gerais; possuir ensino superior completo; apresentar renda média familiar 

entre R$4.077,00 e R$9.919,99; possuir entre 25 e 29 anos; utilizar a internet todos os dias; 

realizar mais de dez compras online por ano; ter realizado a última compra há menos de 30 

dias antes da pesquisa; e optar por responder a pesquisa sobre a empresa Americanas.com. 

Evidenciou-se o alcance do terceiro objetivo específico proposto. 

 

O quarto objetivo específico referia-se a “Verificar as dimensões antecedentes da satisfação 

em e-commerce”. A partir da análise fatorial exploratória dos componentes principais, 

realizada por meio do software SPSS 20, foi possível alcançar este objetivo específico 

proposto. Nesta análise, identificou-se a necessidade de excluir por completo a dimensão 

interatividade, bem como mais seis variáveis (duas da dimensão fornecimento de informação, 

uma de compromisso com o cliente, uma de facilidade na transação, uma de ambiente visual 

e mais uma de privacidade), além da oportunidade de fusão das dimensões ambiente visual e 

facilidade na transação em uma nova dimensão: interface de compra. Assim, encontraram-se 

as dimensões antecedentes de satisfação a serem mensuradas no modelo da equação 

estrutural, conforme previa este objetivo específico. 

 

O quinto objetivo específico previa que fosse possível “Avaliar o grau de confiabilidade das 

escalas propostas”. A partir dos testes de validade e de confiabilidade para os construtos 

reflexivos, utilizando-se os parâmetros de confiabilidade composta, alpha de Cronbach, 

variância média extraída (AVE), comunalidade e avaliação das cargas cruzadas, bem como a 

partir da análise do critério de Fornell-Larcker, foi possível constatar a validade e a 

confiabilidade destes construtos. Além disso, os construtos formativos tiveram a validade e a 
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confiabilidade analisada a partir dos critérios de validade externa e significância dos pesos. 

Assim, observa-se o alcance deste quinto objetivo específico proposto. 

 

O sexto, o sétimo, o oitavo, o nono e o décimo objetivo específico foram alcançados a partir 

das respostas conseguidas por meio do instrumento de coleta que operacionalizava a escala e 

direcionava a objetividade das respostas pela escala Likert, em que se observou a 

possibilidade de realizar análises quantitativas por meio da técnica análise fatorial 

exploratória e do método de modelagem de equações estruturais. O sexto objetivo específico 

referia-se a proposição de “Mensurar o impacto sobre a satisfação do e-consumidor em 

empresas brasileiras de e-commerce, a partir das dimensões: adaptabilidade, interatividade, 

fornecimento de informações, compromisso com o cliente, rede de clientes, variedade de 

produtos, facilidade na transação, ambiente visual e privacidade”. Mediante as análises 

realizadas, observou-se o impacto na satisfação, proporcionado por cada uma das dimensões 

propostas. Em síntese, os resultados evidenciaram que somente as dimensões interatividade e 

fornecimento de informações não apresentaram influência significativa na dimensão 

satisfação. 

 

O sétimo objetivo específico propunha “Mensurar o impacto da e-satisfação na e-lealdade”. 

Tal mensuração foi realizada. Observou-se na análise tanto do modelo de pesquisa principal 

quanto do modelo alternativo a significância preditiva da e-satisfação em relação a e-lealdade. 

Em continuidade, o oitavo e o nono objetivo específico, referiam-se, respectivamente, à 

mensuração do impacto de inércia e de confiança na relação entre e-satisfação e e-lealdade. 

Estes dois objetivos específicos também foram alcançados e o impacto destas duas dimensões 

na relação entre a e-satisfação e a e-lealdade foi mensurado. Quanto aos resultados 

encontrados, observou-se que nem inércia, nem confiança apresentaram-se como construtos 

moderadores da relação analisada. 

 

Por fim, o décimo objetivo específico propunha “Mensurar o impacto da e-lealdade no 

desempenho em firmas do mercado brasileiro de e-commerce.” Este objetivo também foi 

alcançado. O resultado evidenciado pelo modelo de pesquisa principal analisado foi o de que 

lealdade apresentou impacto significante em desempenho. Em suma, observa-se que, além do 

alcance do objetivo geral proposto referente à proposição e à mensuração dos antecedentes de 

satisfação, lealdade e desempenho, todos os dez objetivos específicos estipulados por esta 
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pesquisa foram alcançados. Diante de tal constatação, segue-se com a apresentação das 

principais contribuições deste trabalho em âmbito gerencial e acadêmico 

 

�  Contribuições gerenciais e acadêmicas 

 

No âmbito gerencial, considera-se relevante para os gestores de e-commerce compreender os 

fatores determinantes de satisfação e lealdade, a fim de potencializar o desempenho da 

organização. Diante disso, este estudo expõe direcionamentos específicos quanto aos aspectos 

principais a serem aprimorados em uma empresa de e-commerce para potencializar a 

satisfação do e-consumidor. 

 

Esta pesquisa evidenciou os aspectos capazes de explicar mais de 60% da determinação da 

satisfação dos e-consumidores. Os aspectos são: confiança, variedade, rede de clientes, 

interface de compra, adaptabilidade e compromisso com os clientes. Em complemento, 

observou-se que a privacidade e o compromisso com os clientes são capazes de explicar cerca 

de 50% da determinação da confiança. Além disso, mais de 50% da determinação da lealdade 

pode ser explicada pela satisfação e pela inércia. Por fim, evidenciou-se que a lealdade 

influencia positivamente a determinação do desempenho. 

 

Dessa forma, observa-se que, a partir do objetivo de potencializar o desempenho por meio da 

satisfação e lealdade dos e-consumidores, os gestores de e-commerce podem trabalhar para 

aprimorar e gerenciar de forma mais específica estes aspectos indicados. De forma 

complementar, a escala proposta para mensuração da satisfação pode ser utilizada por 

gestores para compreender a percepção de satisfação dos e-consumidores, bem como para 

monitorar a evolução desta percepção ao longo do tempo e a partir de cada grande ação de 

melhoria desenvolvida pela empresa. 

 

Além de indicação dos principais aspectos de aprimoramento para potencializar a satisfação, 

bem como do fornecimento de uma escala refinada e adequada à realidade do mercado 

brasileiro para a mensuração dos antecedentes da satisfação, este estudo também contribuiu 

com os gestores de e-commerce ao apresentar uma extensa lista de 95 métricas de 

desempenho, organizadas em cinco estágios. Estas métricas podem ser utilizadas pelos 

gestores de e-commerce para analisar o desempenho da organização a qual gerenciam, em 

comparação aos principais concorrentes. 
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Este estudo apresenta elementos que contribuem para o desenvolvimento de vantagens 

competitivas que possam influenciar o desempenho da organização de e-commerce, citando-

se: compreensão dos principais aspectos determinantes da satisfação do e-consumidor a serem 

aprimorados para melhor influenciarem além da satisfação, a lealdade e, por consequência, o 

desempenho; escala de mensuração contínua da percepção da satisfação dos clientes; e  95 

métricas de desempenho, a serem monitoradas de acordo com o objetivo do site de e-

commerce e em comparação aos concorrentes.  

 

No âmbito acadêmico, esta pesquisa contribuiu para a expansão e o aprofundamento dos 

estudos das relações entre satisfação, lealdade e desempenho no contexto específico do 

comércio eletrônico. A fundamentação teórica referente aos antecedentes da satisfação, bem 

como a análise comparativa de escalas complementares da satisfação e qualidade percebida 

em e-commerce apresenta-se relevante para a contínua evolução e aprimoramento das escalas 

de mensuração específicas ao contexto de vendas online. 

 

Observa-se, ainda, a relevante inclusão do construto privacidade e o desenvolvimento da nova 

dimensão interface de compra, como antecedentes da satisfação testados e validados 

empiricamente. Tais inclusões apresentam-se como inovações a serem analisadas, testadas e 

confrontadas em novos estudos acadêmicos referentes ao tema estudado. Em complemento, 

observa-se que a transposição da escala dos antecedentes da satisfação (ANDEROSN; 

SWAMINATHAN, 2011) para a aplicação no contexto do mercado brasileiro de e-commerce 

apresenta-se também como uma contribuição relevante para a academia. Diante disso, a 

ratificação de resultados encontrados pelo teste empírico dos autores desenvolvedores da 

escala, quanto a não validação das dimensões interatividade e fornecimento de informações 

como antecedentes da satisfação em e-commerce contribui para a continuidade do 

refinamento da escala desenvolvida. 

 

Considera-se relevante, também, a contribuição, no âmbito acadêmico, referente à constatação 

das relações preditoras entre confiança e satisfação, entre satisfação e inércia, satisfação e 

lealdade, bem como entre a inércia e a lealdade, no contexto específico do e-commerce. Ao 

considerar que estas quatro dimensões apresentam considerável relevância para os estudos de 

marketing, a evidência empírica da relação entre elas no contexto específico do e-commerce 

reforça aspectos fundamentais da teoria de marketing. 
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Por fim, observa-se como relevante a contribuição no âmbito acadêmico do levantamento 

bibliográfico de 95 métricas do desempenho em e-commerce, bem como a listagem, definição 

e organização das métricas de forma lógica e processual. Este estudo propôs a organização 

das métricas de desempenho em cinco estágios, referentes ao processo de acesso e utilização 

do site de e-commerce pelos e-consumidores: Encontro, Entrada, Envolvimento, Efetivação e 

Engajamento. Esta organização apresenta-se como uma contribuição no âmbito acadêmico, a 

ser aprimorada, detalhada e contra-argumentada continuamente por novos estudos científicos. 

 

�  Limitações da pesquisa  

 

Este estudo apresentou contribuições significativas nos âmbitos gerencial e acadêmico 

referentes ao contexto específico do e-commerce. Entretanto, faz-se necessário indicar as 

limitações existentes. Apesar de o método quantitativo ser capaz de facilitar o entendimento 

dos processos por meio da utilização de modelos matemáticos capazes de organizar e 

simplificar as relações observadas (NORUSIS, 2006), existem limitações metodológicas 

inerentes ao próprio método utilizado. Box (1979) é citado por Norusis (2006) por ressaltar a 

relevância de os pesquisadores considerarem que todos os modelos estimados em pesquisa 

quantitativa são equivocados por sua própria natureza, pois apresentam-se como meras 

simplificações das reais relações existentes. 

 

Inicialmente, afirma-se que a pesquisa quantitativa (survey) foi desenvolvida em um período 

determinado (de novembro de 2014 até abril de 2015), tendendo a refletir realidades reduzidas 

a somente este fragmento do tempo. A partir disso, considera-se que uma pesquisa 

longitudinal poderia se apresentar com uma boa alternativa. Em complemento, observa-se que 

escolha da amostra por conveniência em respostas referentes a somente dez empresas de e-

commerce preestabelecidas limita a generalização das conclusões e dos resultados 

encontrados, apesar de permitir a expansão deste estudo a outras amostras e empresas de e-

commerce a serem analisadas. 

 

Outra limitação apresentada por este estudo refere-se à análise de empresas de e-commerce de 

diferentes segmentos e modelos de negócio. Como sugestão para estudos futuros, 

compreende-se que a análise específica de empresas de um mesmo segmento e modelo de 

negócio em vendas online pode se mostrar mais adequada. 
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Observa-se ainda, no que se refere à análise do desempenho das empresas de e-commerce que 

das 95 métricas identificadas para a mensuração somente 10 foram utilizadas, por estarem 

disponíveis para acesso gratuito na internet e análise. Assim, para melhor adequação de 

estudos futuros, sugere-se a utilização de uma quantidade mais expressiva de métricas de 

desempenho bem como de métricas que mensurem o desempenho direto da etapa de 

efetivação, referente, por exemplo, ao valor de faturamento de vendas online das empresas de 

e-commerce. 

 

�  Sugestões para pesquisas futuras 

 

Por fim, apresenta-se uma lista não exaustiva de estudos para aprofundamento: 

 

a) Utilização de amostra mais representativa e ampla, incluindo todos os estados do 

Brasil, bem como maior representatividade proporcional por estado, além de 

respondentes de outros países da América do Sul e demais continentes, 

possibilitando maior generalização dos resultados e comparação entre regiões 

diferentes. 

 

b) Utilização de variáveis não métricas, tais como, gênero, idade, região, estado, 

frequência de utilização da internet e frequência de compras online, como 

moderadoras dos antecedentes da satisfação, para identificar se estas variáveis 

apresentam influência significativa nos resultados encontrados. 

 

c) Introdução de uma fase qualitativa capaz de compreender, por meio de métodos 

como grupos focais e entrevistas semiestruturadas, a percepção de e-consumidores 

e gestores de e-commerce quanto aos principais aspectos antecedentes da 

satisfação a serem considerados em uma escala de mensuração. 

 

d) Realização de estudos complementares que objetivem compreender a relação 

direta de antecedentes da inércia em e-commerce, já que neste estudo somente a 

dimensão satisfação apresentou-se como tal. Mesmo assim, a inércia teve a sua 

determinação explicada em somente 8,5%. 
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e) Introdução de indicadores de desempenho capazes de mensurar o desempenho 

financeiro da firma de e-commerce. 

 

f) Emprego de novos construtos como variáveis dependentes na modelagem de 

equações estruturais, para identificar novas relações entre os fatores, por exemplo 

qualidade percebida, risco percebido e reputação. 

 

g) Investigação da relação dos antecedentes de satisfação e lealdade em e-commerce 

perante a intenção de recompra e a intenção de recomendação online. 

 

h) Utilização de outras técnicas de análise, como CB-SEM, para amostras maiores, e 

regressão linear sem caminhos. 

 

Diante da consideração da necessidade cada vez mais expressiva do amadurecimento da 

gestão de marketing em todos os mercados, modelos de negócio e tipos de empresa, em que 

se ressalta a relevância latente implicada ao ainda incipiente contexto do e-commerce, espera-

se, mesmo diante da limitação do caráter reducionista do modelo e do método utilizado, que 

esta pesquisa tenha sido capaz de ampliar a discussão sobre satisfação, lealdade e desempenho 

em e-commerce. 
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DESEMP6 -,074* -0,011 -,073* -,091** -0,003 -,084** 0,007 -0,009 -,121** -,110** -,077* -0,017 0,018 -,144** -,105** -,113** -,100** -,101** -,129** ,064* ,080** ,159** ,068* ,188** ,114** ,122** -,066* -,114** -,070* -,069* -,176** -,098** -,116** -,159** -0,037 -0,046 -0,012 -,105** -0,037 0,057 -0,018 0,008 -0,043 -0,055 -0,02 -0,05 -,076* -,103** -,093** -0,045 -0,002 -,072* -,112** -,113** -,101** -0,008 -,084** -,088** -,077* 0,011 ,089** -,063* -,167** -,080** -,100** -,069* -0,01 -,081** ,289** ,784** ,788** ,935** ,908** 1 ,496** -,594** ,216** ,631**
DESEMP7 -0,051 ,084** -0,016 -0,002 ,102** 0,008 ,111** 0,012 -,065* -0,051 -0,035 0,03 ,065* -,105** -,068* -,063* -0,055 -,078** -,063* ,224** ,197** ,291** ,127** ,277** ,228** ,240** 0,023 -,100** -0,034 -0,038 -,103** -0,033 -0,045 -,110** -0,058 -,062* -0,034 -0,003 ,069* ,149** ,085** ,106** ,071* -0,013 0,024 0,039 0,04 0,014 0,019 ,085** 0,055 -0,009 -0,037 -,075* -,065* ,061* 0,017 -0,009 -0,051 ,145** ,178** -0,012 -,116** -0,036 0,007 0 -,060* 0,004 ,093** ,787** ,786** ,392** ,414** ,496** 1 -,551** ,407** ,576**
DESEMP8 ,078** -0,014 ,078* ,108** -0,003 0,035 -0,014 -,076* ,116** ,087** ,097** 0,052 0,041 ,211** ,121** ,112** ,136** ,170** ,158** -,139** -,080** -,185** -,079** -,279** -,207** -,142** 0,048 ,131** ,124** ,124** ,188** ,119** ,151** ,182** ,094** ,077* 0,05 ,138** 0,039 -,147** -0,025 -0,046 0,016 0,052 0,059 ,062* 0,037 ,073* ,100** 0,029 -0,006 ,071* ,104** ,125** ,112** 0,018 ,072* ,078** ,119** -0,045 -,103** 0,048 ,191** ,088** ,090** ,107** 0,017 ,084** -,719** -,803** -,677** -,643** -,764** -,594** -,551** 1 0,022 -,989**
DESEMP9 ,111** ,134** ,121** ,084** ,196** 0,024 ,075* -0,051 -0,017 0,021 0,023 ,115** ,076* 0,052 -0,023 -,063* 0,038 0,035 0,054 ,104** ,227** ,204** ,162** 0,013 0,023 ,115** 0,036 -0,016 0,036 0,041 0,01 0,048 -0,03 0,009 -0,015 -0,022 -0,008 ,105** ,164** -0,013 ,104** ,069* 0,031 ,073* 0,057 0,057 0,01 ,062* ,139** ,180** ,118** 0,018 0,008 -0,057 -0,055 ,137** ,082** 0,048 0,049 ,133** ,141** 0,047 0,008 0,006 ,136** ,060* -0,02 -0,022 -,686** ,084** ,073* ,261** ,276** ,216** ,407** 0,022 1 0,006
DESEMP10 -,084** 0,009 -,079** -,112** 0,002 -0,037 0,02 ,067* -,118** -,092** -,101** -0,05 -0,031 -,206** -,113** -,105** -,132** -,164** -,158** ,140** ,081** ,192** ,076* ,279** ,208** ,143** -0,049 -,129** -,121** -,116** -,192** -,117** -,152** -,183** -,088** -,072* -0,042 -,138** -0,039 ,143** 0,016 0,04 -0,014 -0,051 -0,054 -0,056 -0,034 -,071* -,098** -0,025 0,009 -,063* -,101** -,115** -,103** -0,016 -,075* -,082** -,113** 0,045 ,107** -0,048 -,192** -,085** -,092** -,102** -0,014 -,078** ,697** ,811** ,706** ,692** ,776** ,631** ,576** -,989** 0,006 1
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*Correlação é significativa ao nível de 0,05.
**Correlação é significtiva ao nível de 0,01.

Correlação é significativa ao nível de 0,01.

APÊNDICE B - Matriz de Correlação de Spearman

APÊNDICE B - Proporção de Correlações acima de 0,01 por variável.
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APÊNDICE C: Análise fatorial exploratória: construtos exógenos - modelo principal 
	  

KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. 

,921 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 22114,633 
df 561 
Sig. 0,000 

	  
Communalities 

  Initial Extraction 
ADAPTAB1 1,000 ,680 
ADAPTAB2 1,000 ,631 
ADAPTAB3 1,000 ,653 
ADAPTAB4 1,000 ,677 
ADAPTAB5 1,000 ,625 
FORINFO3 1,000 ,659 
FORINFO4 1,000 ,626 
FORINFO5 1,000 ,596 
COMPROM1 1,000 ,765 
COMPROM2 1,000 ,668 
COMPROM3 1,000 ,732 
COMPROM5 1,000 ,758 
REDECLI1 1,000 ,793 
REDECLI2 1,000 ,805 
REDECLI3 1,000 ,659 
REDECLI4 1,000 ,646 
VARIEDA1 1,000 ,823 
VARIEDA2 1,000 ,833 
VARIEDA3 1,000 ,676 
FACTRAN1 1,000 ,663 
FACTRAN2 1,000 ,648 
FACTRAN4 1,000 ,683 
AMBVISU1 1,000 ,768 
AMBVISU2 1,000 ,749 
AMBVISU4 1,000 ,718 
PRIVACI1 1,000 ,781 
PRIVACI2 1,000 ,788 
INERCIA1 1,000 ,710 
INERCIA2 1,000 ,826 
INERCIA3 1,000 ,766 
CONFIAN1 1,000 ,750 
CONFIAN2 1,000 ,811 
CONFIAN3 1,000 ,860 
CONFIAN4 1,000 ,870 
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation 
Sums of 
Squared 

Loadingsa 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
1 11,751 34,561 34,561 11,751 34,561 34,561 3,012 
2 2,915 8,575 43,135 2,915 8,575 43,135 5,183 
3 1,909 5,614 48,750 1,909 5,614 48,750 3,894 
4 1,720 5,059 53,809 1,720 5,059 53,809 6,212 
5 1,539 4,527 58,335 1,539 4,527 58,335 4,770 
6 1,442 4,242 62,577 1,442 4,242 62,577 7,678 
7 1,349 3,968 66,546 1,349 3,968 66,546 4,874 
8 1,061 3,120 69,666 1,061 3,120 69,666 2,195 
9 1,011 2,972 72,638 1,011 2,972 72,638 5,937 
10 ,883 2,596 75,234         
11 ,664 1,953 77,187         
12 ,610 1,794 78,981         
13 ,602 1,769 80,751         
14 ,518 1,525 82,276         
15 ,489 1,438 83,713         
16 ,465 1,367 85,080         
17 ,441 1,296 86,376         
18 ,421 1,238 87,614         
19 ,404 1,187 88,801         
20 ,375 1,102 89,903         
21 ,372 1,095 90,998         
22 ,349 1,027 92,025         
23 ,340 ,999 93,024         
24 ,313 ,920 93,943         
25 ,287 ,845 94,789         
26 ,250 ,736 95,524         
27 ,237 ,698 96,222         
28 ,234 ,689 96,910         
29 ,230 ,677 97,588         
30 ,217 ,637 98,225         
31 ,191 ,561 98,785         
32 ,174 ,512 99,298         
33 ,163 ,480 99,777         
34 ,076 ,223 100,000         
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
a. When components are correlated, sums of squared loadings cannot be added to obtain a total 
variance. 
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Pattern Matrixa 

  
Component 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ADAPTAB1                 ,827 
ADAPTAB2                 ,565 
ADAPTAB3                 ,736 
ADAPTAB4                 ,443 
ADAPTAB5                 ,602 
FORINFO3 ,497                 
FORINFO4 ,677                 
FORINFO5 ,461                 
COMPROM1             ,913     
COMPROM2             ,774     
COMPROM3             ,565     
COMPROM5             ,461     
REDECLI1   ,899               
REDECLI2   ,880               
REDECLI3   ,752               
REDECLI4   ,719               
VARIEDA1         ,909         
VARIEDA2         ,870         
VARIEDA3         ,696         
FACTRAN1           -,598       
FACTRAN2           -,666       
FACTRAN4           -,664       
AMBVISU1           -,869       
AMBVISU2           -,699       
AMBVISU4           -,849       
PRIVACI1               -,727   
PRIVACI2               -,751   
INERCIA1     ,783             
INERCIA2     ,889             
INERCIA3     ,875             
CONFIAN1       ,682           
CONFIAN2       ,764           
CONFIAN3       ,903           
CONFIAN4       ,883           
Extraction Method: Principal Component Analysis.  
 Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization. 
a. Rotation converged in 14 iterations. 
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APÊNDICE D: Análise fatorial exploratória: construtos endógenos - modelo principal 
	  

KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. 

,872 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 5069,540 
df 28 
Sig. 0,000 

	  
Communalities 

  Initial Extraction 
LEALDAD2 1,000 ,607 
LEALDAD3 1,000 ,535 
LEALDAD4 1,000 ,816 
LEALDAD5 1,000 ,787 
SATISFA1 1,000 ,621 
SATISFA2 1,000 ,823 
SATISFA3 1,000 ,867 
SATISFA5 1,000 ,768 
Extraction Method: Principal Component 
Analysis. 

	  
Total Variance Explained 

Componen
t 

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation 
Sums of 
Squared 
Loadings

a 

Total 

% of 
Varianc

e 
Cumulativ

e % Total 

% of 
Varianc

e 
Cumulativ

e % Total 
1 4,628 57,851 57,851 4,628 57,851 57,851 3,904 
2 1,195 14,941 72,791 1,195 14,941 72,791 3,735 
3 ,645 8,060 80,851         
4 ,491 6,140 86,991         
5 ,357 4,466 91,457         
6 ,300 3,753 95,210         
7 ,216 2,695 97,905         
8 ,168 2,095 100,000         
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
a. When components are correlated, sums of squared loadings cannot be added to obtain a 
total variance. 
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Pattern Matrixa 

  
Component 
1 2 

LEALDAD2   ,839 
LEALDAD3   ,590 
LEALDAD4   ,880 
LEALDAD5   ,858 
SATISFA1 ,572   
SATISFA2 ,914   
SATISFA3 ,922   
SATISFA5 ,906   
Extraction Method: Principal Component Analysis.  
Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization. 
a. Rotation converged in 8 iterations. 
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APÊNDICE E: Análise fatorial exploratória: construtos exógenos – modelo alternativo 
 
	  

KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. 

,890 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 6892,185 
df 276 
Sig. 0,000 

	  
Communalities 

  Initial Extraction 
ADAPTAB1 1,000 ,620 
ADAPTAB2 1,000 ,494 
ADAPTAB3 1,000 ,701 
ADAPTAB4 1,000 ,658 
ADAPTAB5 1,000 ,620 
COMPROM1 1,000 ,683 
COMPROM2 1,000 ,659 
COMPROM3 1,000 ,699 
COMPROM5 1,000 ,721 
REDECLI1 1,000 ,779 
REDECLI2 1,000 ,811 
REDECLI3 1,000 ,623 
REDECLI4 1,000 ,632 
VARIEDA1 1,000 ,797 
VARIEDA2 1,000 ,837 
VARIEDA3 1,000 ,710 
INTCOMP1 1,000 ,663 
INTCOMP2 1,000 ,606 
INTCOMP3 1,000 ,692 
INTCOMP4 1,000 ,704 
INTCOMP5 1,000 ,746 
INTCOMP6 1,000 ,674 
PRIVACI1 1,000 ,715 
PRIVACI2 1,000 ,766 
Extraction Method: Principal 
Component Analysis. 
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Total Variance Explained 

Componen
t 

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation 
Sums of 
Squared 
Loadings

a 

Total 

% of 
Varianc

e 
Cumulativ

e % Total 

% of 
Varianc

e 
Cumulativ

e % Total 
1 8,444 35,184 35,184 8,444 35,184 35,184 6,072 
2 2,380 9,918 45,102 2,380 9,918 45,102 4,121 
3 1,754 7,306 52,408 1,754 7,306 52,408 4,488 
4 1,430 5,957 58,366 1,430 5,957 58,366 3,947 
5 1,330 5,540 63,906 1,330 5,540 63,906 4,835 
6 1,275 5,312 69,217 1,275 5,312 69,217 2,065 
7 ,910 3,792 73,010         
8 ,864 3,600 76,610         
9 ,670 2,790 79,400         
10 ,584 2,433 81,833         
11 ,491 2,044 83,877         
12 ,453 1,886 85,763         
13 ,414 1,723 87,486         
14 ,388 1,618 89,104         
15 ,343 1,427 90,531         
16 ,328 1,367 91,898         
17 ,322 1,343 93,242         
18 ,308 1,282 94,524         
19 ,281 1,170 95,693         
20 ,253 1,055 96,748         
21 ,227 ,944 97,692         
22 ,206 ,858 98,550         
23 ,192 ,800 99,350         
24 ,156 ,650 100,000         
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
a. When components are correlated, sums of squared loadings cannot be added to obtain a 
total variance. 
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Pattern Matrixa 

  
Component 

1 2 3 4 5 6 
ADAPTAB1         ,758   
ADAPTAB2         ,440   
ADAPTAB3         ,842   
ADAPTAB4         ,635   
ADAPTAB5         ,643   
COMPROM1       ,846     
COMPROM2       ,815     
COMPROM3       ,656     
COMPROM5       ,560     
REDECLI1   ,869         
REDECLI2   ,910         
REDECLI3   ,695         
REDECLI4   ,747         
VARIEDA1     -,904       
VARIEDA2     -,909       
VARIEDA3     -,791       
INTCOMP1 ,666           
INTCOMP2 ,619           
INTCOMP3 ,694           
INTCOMP4 ,851           
INTCOMP5 ,729           
INTCOMP6 ,852           
PRIVACI1           ,715 
PRIVACI2           ,786 
Extraction Method: Principal Component Analysis.  
 Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization. 
a. Rotation converged in 7 iterations. 
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APÊNDICE F: Análise fatorial exploratória: construtos endógenos de primeira ordem – 

modelo alternativo 

	  
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. 

,874 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 3401,457 
df 28 
Sig. 0,000 

	  
Communalities 

  Initial Extraction 
SATISFA1 1,000 ,598 
SATISFA2 1,000 ,751 
SATISFA3 1,000 ,824 
SATISFA5 1,000 ,716 
CONFIAN1 1,000 ,718 
CONFIAN2 1,000 ,827 
CONFIAN3 1,000 ,904 
CONFIAN4 1,000 ,908 
Extraction Method: Principal 
Component Analysis. 

	  
Total Variance Explained 

Componen
t 

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation 
Sums of 
Squared 
Loadings

a 

Total 

% of 
Varianc

e 
Cumulativ

e % Total 

% of 
Varianc

e 
Cumulativ

e % Total 
1 5,119 63,982 63,982 5,119 63,982 63,982 4,257 
2 1,127 14,092 78,074 1,127 14,092 78,074 4,283 
3 ,539 6,741 84,815         
4 ,419 5,235 90,050         
5 ,330 4,124 94,174         
6 ,212 2,645 96,819         
7 ,182 2,281 99,099         
8 ,072 ,901 100,000         
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
a. When components are correlated, sums of squared loadings cannot be added to obtain a 
total variance. 
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Pattern Matrixa 

  
Component 
1 2 

SATISFA1 ,819   
SATISFA2 ,792   
SATISFA3 ,893   
SATISFA5 ,818   
CONFIAN1   -,666 
CONFIAN2   -,716 
CONFIAN3   -1,012 
CONFIAN4   -,982 

	  
Extraction Method: Principal Component Analysis.  
Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization. 
a. Rotation converged in 7 iterations. 
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APÊNDICE G: Análise fatorial exploratória: construtos endógenos de segunda ordem – 

modelo alternativo 

	  
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. 

,799 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 1633,191 
df 15 
Sig. 0,000 

	  
Communalities 

  Initial Extraction 
LEALDAD3 1,000 ,774 
LEALDAD4 1,000 ,832 
LEALDAD5 1,000 ,740 
INERCIA1 1,000 ,666 
INERCIA2 1,000 ,851 
INERCIA3 1,000 ,802 
Extraction Method: Principal 
Component Analysis. 

	  
Total Variance Explained 

Componen
t 

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation 
Sums of 
Squared 
Loadings

a 

Total 

% of 
Varianc

e 
Cumulativ

e % Total 

% of 
Varianc

e 
Cumulativ

e % Total 
1 3,552 59,202 59,202 3,552 59,202 59,202 2,926 
2 1,114 18,563 77,765 1,114 18,563 77,765 2,784 
3 ,449 7,490 85,255         
4 ,423 7,056 92,311         
5 ,252 4,208 96,519         
6 ,209 3,481 100,000         
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
a. When components are correlated, sums of squared loadings cannot be added to obtain a 
total variance. 
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Pattern Matrixa 

  
Component 
1 2 

LEALDAD3   ,939 
LEALDAD4   ,840 
LEALDAD5   ,685 
INERCIA1 ,673   
INERCIA2 ,915   
INERCIA3 ,935   
Extraction Method: Principal Component Analysis.  
 Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization. 
a. Rotation converged in 7 iterations. 

   	  
	  




