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RESUMO 

 

 

O estudo teve como objetivo geral analisar a influência da Internet no processo de 

decisão de compra de produtos eletroeletrônicos do consumidor de baixa renda  na 

Grande Fortaleza. Os objetivos específicos buscaram levantar o perfil do consumidor 

de baixa renda no processo de decisão de compra, investigar qual perfil seria mais 

influenciado pela Internet em cada fase e identificar em qual (is) fase(s) a Internet 

influenciava mais esse consumidor. A escolha do tema foi motivada pela importância 

que o mercado de baixa renda tem tido nos últimos anos na economia brasileira e a 

influência cada vez maior que a Internet exerce no processo de decisão de compra 

desses consumidores, principalmente relacionada à compra de produtos 

eletroeletrônicos. O referencial teórico foi organizado com os principais conceitos 

sobre o comportamento do consumidor, os modelos de decisão de compra, com foco 

no modelo de Blackwell et al. (2011)  que foi utilizado como base do estudo, sendo 

simplificado e adaptado a realidade da Internet, o  mercado de baixa renda brasileiro 

e o seu relacionamento com a Internet e com as compras de produtos 

eletroeletrônicos. No que diz respeito à metodologia do estudo, pode ser classificada 

como de caráter exploratório e descritivo com natureza quantitativa através do 

método survey com utilização de um questionário aplicado a uma amostra não 

probabilística acidental constituída por 517 respondentes. O tratamento dos dados foi 

realizado por meio de técnicas estatísticas de análise multivariada como a análise 

fatorial exploratória e confirmatória, testes de hipóteses e modelagem de árvores de 

regressão com o uso dos softwares estatísticos SPSS e Amos. Os resultados 

encontrados permitiram comprovar as hipóteses de que os jovens de baixa renda são 

mais influenciados pela Internet em seu processo de compra; de que quanto maior a 

frequência de uso da Internet,  maior a influência que a mesma tem no processo de 

decisão de compra e de que a fase de busca de informações aliada a fase de avaliação 

de alternativas, são as fases mais influenciadas pela Internet no processo de compra. 

As informações obtidas com o estudo, podem ser úteis para organizações, estudiosos 

da área e demais interessados no mercado de baixa renda. Por fim, o estudo tem suas 

limitações, quanto ao tamanho e tipo de amostra adotado e quanto à região 

geográfica trabalhada. O estudo pode ser ampliado, no intuito de compreender o 

comportamento do consumidor em outras capitais brasileiras ou a partir de outras 

variáveis.   

 

Palavras-chave: Baixa Renda. Comportamento do Consumidor. Internet. Processo 

de decisão de compra. Produtos eletroeletrônicos. 



 
 

ABSTRACT 

 

 

The main purpose of the present study is to analyze the internet influence in the decision-

making process on purchasing electronic goods by low-income consumers in the city of 

Fortaleza. The specific objectives intended to bring up the low-income consumer´s profile in 

the purchase decision making process; investigate which profile would be most influenced by 

the internet in each phase and to identify in which internet phase(s) influence the most this 

consumer. The theme choice was motivated by the growth of the low-income market 

importance throughout recent years on the Brazilian economy and by the growing influence 

that internet does on the purchasing process on such consumers, mainly related to the 

electronic product acquisition. The theoretical references were organized over the major 

concepts on consumer behavior, purchase decision models, focused on the model of 

Blackwell et al (2011) which was used as the base of this study, being simplified and adapted 

to the internet reality, the Brazilian low-income market and its relationship with the internet 

and the electronic purchases. Regarding the study methodology, it can be classified as 

exploratory and descriptive with quantitative nature through the use of the survey research 

method by applying a questionnaire in a non-probabilistic sample accidental, comprised by 

517 respondents. The data analysis was done through statistical multivariate analyzis 

techniques such as exploratory and confirmatory factor analysis, hypothesis test and tree 

regression modeling with the use of SPSS and Amos softwares. The found results allowed us 

to confirm the hypothesis that low-income young people are more influenced by the internet 

on their purchase process. That the higher the internet usage frequency, the greater is its 

influence on the purchasing decision process and that the information search phase combined 

with the alternative evaluation phase, are the ones most influenced by the internet on the 

purchase process. The information obtained in this study may be useful for organizations, 

field researchers and other interested parties on low-income markets. Finally, the study had its 

limitation regarding the size and type of the adopted sampling and as its geographical region. 

The study may be amplified, in order to comprehend the consumer behavior in other Brazilian 

capitals or from other variables. 

 

Keywords: Low Income. Consumer Behavior. Internet. Purchase decision process. 

Consumer electronics products. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

 

Nos últimos anos, grandes transformações vem acontecendo no mundo, uma 

grande parcela da população mundial antes esquecida, marginalizada e renegada pelo 

mercado, consegue sair da situação de extrema pobreza e ter acesso ao consumo de 

produtos e serviços. A baixa renda teve seus estudos e sua produção científica 

acentuadas a partir dos primeiros artigos publicados sobre o tema por Prahalad e 

Hammond (2002), junto ao trabalho de Prahalad e Hart (2002). 

Segundo Prahalad (2005, p.22) em seu livro “A Riqueza na Base da Pirâmide” , 

aborda que, contrariando a crença popular, “os consumidores da base da pirâmide 

acolhem rapidamente tecnologias avançadas”, o que reforça o pensamento de que 

essa grande parcela da população mundial tem uma demanda reprimida e está ávida 

por inovações e consumo de produtos e serviços. 

Todo esse movimento produziu uma nova dinâmica nos países desenvolvidos e 

mais ainda nos países reconhecidos como “emergentes”. Houve a criação de um 

acrônimo formado pelas iniciais de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul  

(BRICS), nomeado por Jim O’ Neil da empresa Goldman Sachs, que é composto por 

aqueles países emergentes, mas com características culturais bem distintas e que vêm 

conquistando atenção mundial nos últimos tempos e que possuem um grande 

mercado de baixa renda (NERI, 2011). 

De acordo com Parente et al. (2008) segundo estimativas do professor 

Prahalad, a população de baixa renda nos nove países emergentes mais importantes 

do mundo, entre os quais a China, a Índia, o México, o Brasil e a Rússia, representa 

um mercado de US$ 12,5 trilhões. Esse montante é superior à renda conjunta de 

países como Alemanha, Itália, França, Japão e o Reino Unido, de modo que não se 

pode ignorar um mercado de tais proporções.  

Concomitantemente a essa dinâmica de consumo e mercados, outro 

acontecimento transformou significativamente hábitos e costumes nas vidas das 

pessoas e organizações. Esse fenômeno é o que pode ser compreendido como o 

advento das novas tecnologias de informação e comunicação, principalmente com a 

popularização da rede de computadores mundial denominada Internet e seus serviços. 

Segundo Porter (2001, p. 64) “a Internet é uma poderosa tecnologia que é a base de 
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várias novas soluções que estão sendo utilizadas em quase todos os setores 

econômicos.”  

Com a Internet, várias possibilidades surgiram, inclusive a forma de comprar e 

consumir também mudou. Nesse ponto as formas de utilização da Internet são as 

mais diversas, seja para pesquisar informações sobre produtos e serviços, preços, ver 

opiniões de consumidores ou compras, através dos sites de comércio eletrônico. 

Segundo dados da Fleishman-Hillard (2012, on line) uma pesquisa global 

realizada sobre o comportamento do consumidor digital em diversos países, a 

Internet é a ferramenta mais influente na decisão de compra do consumidor, onde 

66% dos consumidores utilizam a Internet para decidir ou não a compra de um 

produto. 

Há alguns anos, o cenário brasileiro tem se transformado e o mercado externo 

o tem visto com bons olhos, onde o aumento de empregos formais, o acesso ao 

crédito, a elevação da renda, aliados aos incentivos do governo como o Programa 

Bolsa Família, produziram o fortalecimento do consumo na população de baixa renda  

(STUCCHI et al., 2012). 

Acompanhando esse ritmo de mudanças no país, a evolução da Internet nos 

últimos 10 anos no Brasil cresceu de forma progressiva. Segundo dados do Instituto 

Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (IBOPE, 2012, on line): “nos últimos anos 

a evolução do uso da Internet em domicílios no Brasil pode ser dividida em três 

fases.” Até 2003, havia uma concentração de uso por pessoas com mais renda. Em 

2004, a Internet domiciliar continuava restrita às classes A e B, mas o número de 

usuários mensais superou os 10 milhões com o surgimento dos sites sociais. A partir 

de 2007, com o aumento da renda, esses brasileiros passaram a adquirir 

computadores. Uma quarta fase pode estar começando agora, com o uso da Internet e 

das redes sociais por meio de tablets e smartphones. “Considerados todos os 

ambientes (domicílios, trabalho, escolas, lan house e outros locais), 83,4 milhões de 

brasileiros acessaram a Internet no segundo trimestre de 2012.” 

Segundo pesquisa realizada pelo IBOPE Media (2012, on line), elaborada a 

partir da nova base de dados do Target Group Index nas principais regiões 

metropolitanas do país entre julho de 2011 e agosto de 2012, a Internet atua hoje 

como um catalisador da decisão de compra, pois ela viabiliza a troca de experiências 
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entre os consumidores. 

Segundo Umberti (2011 apud LIMA, 2013, on line) engana-se quem pensa que 

o comércio eletrônico é um território pouco conhecido pela baixa renda. Mais do que 

pesquisas de preço, os consumidores emergentes têm utilizado a Internet para 

adquirir produtos, especialmente de categorias como eletrodomésticos e eletrônicos. 

Os valores competitivos oferecidos na web e a facilidade de parcelamento são alguns 

dos fatores que têm motivado os consumidores destas classes a comprar on line. 

Considerando esta contextualização apresenta-se o norteamento da pesquisa 

através da questão: Qual a influência da Internet o processo de decisão de compra de 

produtos eletroeletrônicos do consumidor de baixa renda? 

A justificativa para a realização desta pesquisa está relacionada à importância 

e representatividade do mercado de baixa renda, a influência da Internet no cotidiano 

das pessoas e ao crescimento do setor de eletroeletrônicos na economia do Brasil e 

do mundo. 

 Os consumidores de baixa renda vêm chamando atenção no Brasil. 

Aproximadamente três quartos das famílias brasileiras pertencem às classes C, D ou 

E, representando 42% do consumo no país e movimentando, por ano, R$ 390 bilhões  

(ARAÚJO et al., 2012). 

No Brasil, as classes C, D e E representam hoje um segmento muito 

importante de consumidores de eletroeletrônicos. Em 2009, essas classes 

responderam por 41% do consumo de produtos do setor (ASSIS, 2010). 

Para as grandes empresas que buscam ofertar produtos para baixa renda, um 

pressuposto importante deve estar presente nos seus negócios. Não basta apenas 

simplesmente repetir os produtos desenvolvidos para a classe alta, reduzindo a 

qualidade, baixando o preço e aumentando o prazo. As devidas alterações que 

envolvem as características e o comportamento do consumidor de baixa renda) têm 

que ser consideradas (SCHRADER et al., 2012). 

Para Azevedo e Mardegan (2009) é preciso conhecer esse novo consumidor de 

baixa renda, quais suas necessidades, seus desejos, seus sonhos . 

Além de compreender quem é o consumidor de baixa renda e como realiza o 

processo de decisão de suas compras, é importante analisar qual a influencia da 
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Internet nesse processo. 

Ao buscar compreender qual a influência da Internet no processo de decisão 

de compra do consumidor de baixa renda, está se buscando trazer informações 

valiosas para as organizações público-privadas e para a sociedade em geral, acerca de 

de qual é o comportamento desse público, qual a influência da Internet e a partir 

disso trazer insights às organizações público-privadas para ajustarem suas propostas, 

percepções e formas de trabalho. 

Nesse contexto, o objetivo geral do estudo é analisar a influência da Internet 

no processo de decisão de compra de produtos eletroeletrônicos do consumidor de 

baixa renda da Grande Fortaleza e os objetivos específicos são: levantar o perfil do 

consumidor de baixa renda de produtos eletroeletrônicos na Grande Fortaleza; 

investigar o perfil do consumidor de baixa renda que é mais influenciado pela 

Internet em cada fase do processo de decisão de compra de produtos 

eletroeletrônicos de acordo com o modelo de Blackwell et al (2011) e identificar em 

qual(is) fase(s) do processo de decisão de compra de produtos eletroeletrônicos a 

Internet influencia mais o consumidor de baixa renda. 

Para atender aos objetivos propostos, a presente Dissertação está estruturada 

em cinco capítulos distintos. O primeiro capítulo consiste da respectiva introdução; 

no segundo capitulo é apresentado o referencial teórico com a fundamentação sobre 

os estudos relacionados ao comportamento do consumidor,  os modelos de decisão de 

compra, o mercado de baixa renda, a utilização da Internet pelo consumidor de baixa 

renda brasileiro e a compra de produtos eletroeletrônicos. 

 No terceiro capítulo é apresentada a metodologia do estudo, onde estão 

detalhados o tipo de natureza da pesquisa, o universo e a amostra, as técnicas de 

coletas de dados e o instrumento de pesquisa e o tratamento estatístico de dados 

utilizado.  

No quarto capítulo é apresentada a análise dos resultados do estudo e as 

discussões sobre os mesmos. 

No quinto e último capítulo são apresentadas as conclusões, as principais 

limitações do estudo e as recomendações para pesquisas futuras.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

Neste capítulo estão sintetizados os principais conceitos relacionados ao 

estudo do comportamento do consumidor, o modelo de decisão de compra de 

Blackwell et al. (2011)  com suas fases, simplificado e adaptado à realidade da 

Internet e as principais características do mercado de baixa renda brasileira com o 

crescente uso da Internet e realização de compra de produtos eletroeletrônicos.  

Na primeira parte são explorados o comportamento do consumidor, com sua 

evolução histórica e os principais conceitos de comportamento do consumidor 

encontrados na literatura. Em seguida são abordados os modelos de decisão de 

compra, com foco no modelo de Engel et al. (1995), detalhando suas fases e a 

influência da Internet em cada uma dessas fases. 

Em seguida são apresentados os conceitos de baixa renda (BoP), com suas 

definições e um breve histórico sobre o mercado e a realidade do mercado brasileiro 

de baixa renda. 

Na terceira e última parte é abordado o consumidor de baixa renda brasileiro, 

como ele utiliza a Internet e realiza a compra de produtos eletroeletrônicos. 

 

2.1 Comportamento do consumidor 

 

O ponto de partida para conhecer e satisfazer as necessidades dos clientes 

alvos é tentar compreender o comportamento do consumidor e estudar como as 

pessoas, grupos e organizações selecionam, compram, usam e descartam serviço  

(KOTLER, 2000). 

Compreender o comportamento do consumidor não é tarefa simples, 

principalmente em função da dinâmica do ambiente, da volatilidade do mercado e da 

impessoalidade do contato entre a empresa e o seu cliente (LIMEIRA, 2008). 

Os consumidores hoje têm mais poder e mais acesso às informações do que 

nunca. O impacto das tecnologias digitais, a exemplo da Internet tem proporcionado 

aos consumidores novos meios na busca de informações sobre opções de compras e 

na tomada de decisão, onde tem acesso rápido e fácil às informações sob re qualquer 
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produto ou serviço que queiram adquirir.  

Para os profissionais de marketing e para as empresas, torna-se cada vez mais 

importante compreender o impacto da Internet, principalmente as mudanças 

provocadas por esta no comportamento do consumidor, onde, a Internet, 

naturalmente, é uma força revolucionária no comportamento do consumidor  

(BLACKWELL et al., 2011). 

Para compreender como e por quê as pessoas compram é importante o estudo 

do comportamento. E isso envolve áreas de conhecimento científico , como a 

Antropologia, a Sociologia, a Psicologia e outras áreas do conhecimento humano. 

Entender o comportamento do consumidor e conhecer os seus clientes não é tarefa 

fácil para nenhuma empresa (COBRA, 2003).  

O campo do comportamento de consumidor é interdisciplinar, envolve 

pesquisadores de áreas distintas que compartilham o interesse no modo como as 

pessoas interagem como mercado, pois o consumidor é membro importante de todo e 

qualquer segmento de mercado (SOLOMON, 2002).  

O início dos estudos sobre o comportamento do consumidor acontece na 

década de 50 e representa uma importante linha de pesquisa para o marketing, pois 

seu conhecimento permite construir bons relacionamentos e conquistar a busca da 

satisfação das diferentes necessidades de consumo. 

O campo do comportamento do consumidor tem suas raízes em uma estratégia 

de marketing que evoluiu no final dos anos 1950. Essa orientação de negócios 

evoluiu com diversas abordagens alternativas para a realização de negócios: o 

conceito de produção, o conceito de produto e o conceito de venda. Alguns 

profissionais de marketing começaram a compreender que poderiam vender mais 

produtos, com maior facilidade, se produzissem somente os bens que eles realmente 

percebessem que os consumidores iriam comprar, sendo conhecido como conceito de 

marketing (SCHIFFMAN; KANUK, 2000).  

Dentro desse contexto, as necessidades e os desejos dos consumidores 

tornaram-se o principal foco da empresa e a adoção generalizada do conceito de 

marketing pelas empresas americanas proporcionou o impulso para o estudo do 

comportamento do consumidor. 

Blackwell et al. (2011) apresenta na figura 1 a evolução do comportamento do 
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consumidor, onde apresenta o relacionamento entre as organizações envolvidas no 

produto desde a sua ideia até o consumo final e os diferentes focos adotados até 

chegar à atual orientação voltada para o consumidor.  

               
 Figura 1 - Crescente influência do consumidor nos negócios . 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Blackwell et al. (2011). 

 

Na figura 01 pode ser visto toda a cadeia de fornecimento ao varejo e pode se 

entender que cada mudança de poder dentro dessa cadeia está associada com uma 

evolução na orientação dos negócios.  

 No começo os consumidores tinham pouca ou nenhuma influência no 

processo de compra. A partir do século XIX até início do século XX com o 

surgimento da manufatura, o poder foi dado aos produtores que tinham a capacidade 

de decidir quais produtos deveriam ser feitos, quais as cores, embalagens, 

propaganda e distribuição. O produtor ditava o que deveria ser vendido, tornando 

clara a orientação para a produção, ou seja, a produção estava focada  em como fazer 

produtos. 

Depois da Segunda Guerra Mundial, o varejo passou a tomar conta da cadeia 

de suprimentos, além de estarem mais próximos dos consumidores, determinavam o 

que deveria ser produzido e faziam o elo entre produção e consumo. Isso acontece 

 



21 
 

principalmente porque a capacidade de produção começa a ultrapassar a demanda e o 

desafio deixa de ser como produzir para como vender, agora a orientação está voltada 

para vendas (BLACKWELL et al., 2011). 

No final do século XX novamente o poder muda de mãos, a orientação de 

vendas é trocada para a orientação para o marketing, fortalecido pela formalização do 

estudo do comportamento do consumidor e pesquisas sobre o consumidor, e 

principalmente por um aumento da competição e uma redução do crescimento da 

população americana, fazendo com que as empresas disputassem os poucos novos 

consumidores que surgiam. 

Para Blackwell et al. (2011) a diferença entre uma orientação para o marketing 

é que essa orientação foca em como uma organização se adapta ao consumidor  e uma 

orientação abrangente para o consumidor estende seu foco em como as organizações 

em uma cadeia de demanda se adaptam a mudanças no estilo de vida e no 

comportamento do consumidor. 

Jacoby et al. (1992 apud LOPES; SILVA, 2011) afirmam que o estudo sobre o 

comportamento do consumidor nasceu na área da Psicologia e que proporcionou o  

surgimento de uma nova linha de investigação, denominada Psicologia Social. 

Inicialmente, foram desenvolvidos trabalhos envolvendo conceitos como atitude, 

comunicação e persuasão. Com o reconhecimento da importância desta temática, a 

Psicologia Social ganhou adeptos que promoveram trabalhos sob outros construtos, 

com estudos sobre memória, processamento de informação e tomada de decisão .  

Reforçando esse ponto de vista, pode-se afirmar que os primeiros estudos 

relacionados ao comportamento do consumidor datam de meados da década de 50  

(SHETH et al., 1998).  

Ainda segundo Miranda e Arruda (2004) a escola do Comportamento do 

Consumidor emergiu no início da década de 50, com foco nos mercados 

consumidores, na informação demográfica de quantos e quem são estes 

consumidores, alguns dos autores dessa época são apresentados no Quadro 1. 
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Quadro 1 - Alguns estudos de 1950 sobre comportamento do consumidor 

Katona (1953) 

Pesquisou a respeito das diferenças entre o comportamento 

econômico e psicológico, gerando interesse no comportamento do 

consumidor. Também foi pioneiro no estudo das intenções e 

sentimentos do consumidor como prognóstico para seu 

comportamento. 

Maslow (1954) 

Ele identificou as principais necessidades do ser humano e as 

classificou de acordo uma escala de hierarquização. Essa teoria 

baseia-se na suposição de que cada tipo de necessidade deve ser 

satisfeito suficientemente antes do que os outros colocados nos 

níveis mais altos na escala proposta. 

Lazarsfeld (1955) 

Pesquisou a respeito da liderança de opinião e influência pessoal, 

gerando a tradição de pesquisas com base nas palavras de 

comunicação de boca a fim de conhecer o comportamento do 

consumidor. 

Festinger (1957) 
Desenvolveu a teoria da dissonância cognitiva, atualmente parte 

integrante da teoria do comportamento do consumidor.  

Fonte: Adaptado de Miranda e Arruda (2004). 

 

Mesmo com todas as pesquisas já empreendidas na década de 50, o 

comportamento do consumidor como um campo de estudo é uma ideia relativamente 

nova ainda em meados e final dos anos 1960, já que não havia até o momento um 

histórico ou um corpo de pesquisa próprio, os teóricos do marketing tomaram por 

empréstimo conceitos desenvolvidos em outras áreas cient íficas como a Psicologia (o 

estudo do indivíduo), a Sociologia (o estudo de grupos), a Psicologia Social (o 

estudo de como um indivíduo age em grupos), a Antropologia (a influência de 

sociedade sobre o indivíduo) e a Economia para formar a base dessa nova disciplina 

do marketing (SCHIFFMAN; KANUK, 2000).  

Lara e Pinto (2008) afirmam que os primeiros estudos relacionados ao 

comportamento do consumidor datam de meados da década de 50. A partir daí, a área 

vem evoluindo, incorporando novas subáreas e campos de pesquisa. Essa evolução  

pode ser visualizada no quadro 2. 
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Quadro 2 – Evolução histórica do estudo do comportamento do consumidor . 

Década de 50 

Nesta década, identificam-se três áreas de pesquisa separadas:  

1. Determinantes psicológicos do comportamento do consumidor;  

2. Determinantes sociais do comportamento do consumidor;  

3. Tomada de decisão por parte do consumidor.  

Década de 60 

Um grande número de estudiosos de diferentes áreas começou a focar 

esforços para a área de comportamento do consumidor. Linhas de 

pesquisas: 

1. Lealdade à marca de produtos de mercearias;  

2. Utilização do método de experimentos no campo do comportamento 

do consumidor; 

3. Teoria do risco percebido em comportamento do consumidor;  

4. Teorias compreensivas do comportamento de compra.  

Nesta década foi criada a mais conhecida teoria do comportamento do 

consumidor. 

Década de 70 

Nos anos da década de 1970, houve a consolidação da Association for 

Consumer Research (ACR), que foi fundada em 1969. Também houve 

a organização do Journal of Consumer Research (JCR) em 1974. 

Novas linhas de pesquisas foram desenvolvidas:  

1. Comportamento de compra industrial 

2. Estudo do comportamento de consumo de serviços públicos como 

cuidados da saúde, transporte, nutrição etc.;  

3. Comportamento de compra familiar; 

4. Relacionamento entre atitude e comportamento;  

5 – Processamento de informação. 

Década de 80 

Nesta década, a ênfase nas pesquisas recaiu sobre temas como rituais e 

simbolismo, comportamento de fantasia e experimentação e o impacto 

da religião no comportamento do consumidor. Também houve uma 

corrente contra a mensuração quantitativa nas pesquisas e uma maior 

preferência por mais pesquisas de tradição qualitativa.  

Década de 90 

A partir dos anos 1990, aconteceu o desenvolvimento do marketing de 

relacionamento. Assim, passou-se a discutir mais tópicos como atitude 

de consumidores, relações pessoais, tendências de comportamento, 

entre outros fatores socioculturais. Os estudos passaram a se preocupar 

também com a contextualização do ambiente. Podem-se assinalar 

também as melhorias das avaliações quantitativas proporcionadas pelos 

avanços tecnológicos e softwares poderosos de análise de dados. Pode-

se afirmar que, nesta década, houve um crescimento nesse campo do 

movimento conhecido como pós-modernismo – uma forma de 

investigação que incluem objetivos e métodos diferentes. 

Década de 2000 

A entrada do novo século estabeleceu uma perspectiva do 

comportamento do consumidor baseada em um “marketing 

experiencial”, ou seja, a sensação de que os produtos e serviços 

proporcionam aos consumidores experiências sensoriais, afetivas, 

cognitivas, físicas e sociais. Assim, estes passam a serem os novos 

determinantes de novos estudos do comportamento do consumidor. 

Fonte: Engel et al. (2000); Vilas Boas et al. (2006); Sheth e Garrett (1988 apud LARA; 
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PINTO, 2008), 

 

No Brasil, cabe afirmar que a área de comportamento do consumidor tem se 

mostrado como um importante campo de pesquisas na área de marketing. O 

desenvolvimento de artigos nos últimos anos pode indicar tendências de estudos 

sobre essa temática em nosso país (LARA; PINTO, 2008).  

A expressão comportamento do consumidor é definida como o comportamento 

que os consumidores apresentam na procura, na compra, na utilização, na avaliação e 

na destinação dos produtos e serviços que eles esperam que atendam as suas 

necessidades. O comportamento do consumidor focaliza como os indivíduos tomam 

decisões para utilizar seus recursos disponíveis (tempo, dinheiro , esforço) em itens 

relativos ao consumo. Isso inclui o que eles compram, por que compram, quando 

compram, onde compram, com que frequência compram, quantas vezes usam o que 

compram, como avaliam o que compram após a compra, o impacto dessas avaliações 

em futuras compras e como se desfazem do que compram (SCHIFFMAN; KANUK, 

2000). 

Para Blackwell et al. (2011) o comportamento do consumidor pode ser 

definido como atividades com que as pessoas se ocupam quando obtêm, consomem e 

dispõem de produtos e serviços ou como um campo de estudo que foca nas atividades 

do consumidor. Nessa definição várias atividades estão incluídas como obtenção, 

consumo e eliminação, que podem ser mais bem compreendidas como: 

- Obtenção: corresponde às atividades que levam ou incluem a compra ou 

recebimento de um produto. 

- Consumo: refere-se a como, onde e sob quais circunstâncias os consumidores 

usam os produtos. 

- Eliminação: trata-se de como os consumidores dispõem dos produtos e 

embalagens. 

Muitos outros conceitos são apresentados na literatura por diferentes autores 

em diferentes épocas, alguns conceitos encontrados na literatura são apresentados no 

Quadro 3. 
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Quadro 3 - Conceitos de comportamento do consumidor. 

Engel (2000) 

São as atividades diretamente envolvidas em obter, consumir e 

dispor de produtos e serviços para satisfação de necessidades e 

desejos. 

Gade (2000) 

São as atividades físicas mentais e emocionais realizadas na 

seleção, compra e uso de produtos e serviços para satisfação de 

necessidades e desejos. 

Kotler (2000) 

Estuda como pessoas, grupos e organizações selecionam, 

compram, usam e descartam artigos, serviços, ideias ou 

experiências para satisfazer suas necessidades e seus desejos.  

Hawkins (2001) 

É o estudo de pessoas, grupos ou organizações e dos processos que 

utilizam para selecionar, obter, usar e dispor de produtos, serviços, 

ideias ou experiências para satisfazer necessidades e o impacto que 

estes processos têm no consumo e na sociedade.  

Sheth et al. (2001) 
As atividades físicas e mentais que resultam em decisões e ações, 

como comprar produtos e serviços. 

Solomon (2002) 

É o estudo dos processos envolvidos quando indivíduos ou grupos 

selecionam, compram, usam ou dispõem de produtos, serviços, 

ideias ou experiências para satisfazer necessidades ou desejos.  

Mowen e Minor 

(2003) 

Estudo das unidades compradoras e dos processos de troca 

envolvidos na aquisição, no consumo e na disposição de 

mercadorias, serviços, experiências e ideias. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Segundo Mowen e Minor (2003) existem vários motivos para se estudar o 

comportamento do consumidor, onde ressaltam que a importância de se compreender 

o consumidor é encontrada na definição de marketing como uma atividade humana, 

direcionada para satisfazer necessidades e vontades por meio de processos humanos 

de troca. Segundo os autores, os principais motivos para se estudar o comportamento 

do consumidor podem ser: 

I. A análise do consumidor auxilia os gerentes a elaborar o composto de 

marketing, segmentar o mercado, posicionar e diferenciar produtos, realizar 

uma análise do ambiente e estudos de pesquisa de mercado;  

II. O comportamento do consumidor desempenha um papel importante no 

desenvolvimento de políticas públicas; 

III. O estudo do comportamento do consumidor faz com que o indivíduo seja um 

consumidor mais eficiente; 

IV. A análise do consumidor proporciona conhecimento sobre o comportamento 
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humano como um todo; 

V. O estudo do comportamento do consumidor fornece informações como: 

orientação ao consumidor, fatos sobre o comportamento humano e teorias 

para orientar o processo de pensamento.  

O consumidor final, como tomador de decisão, não deve ser visto de forma 

isolada: ele sofre a influência de uma série de fatores que pode tornar-se decisiva nos 

estágios principais da compra (PINHEIRO et al., 2006). 

A próxima seção apresentará alguns modelos de decisão de compra, com 

ênfase no modelo de Blackwell et al. (2011). 

 

2.2 Modelos de decisão de compra 

 

Para analisar o processo decisório do consumidor é muito importante 

compreender o processo em si, desde o reconhecimento do problema e que motiva o 

consumidor à compra até o comportamento pós-compra, etapa que pode torná-lo em 

fiel ou não à marca ao longo do tempo.  

A complexidade do comportamento de compra, a multiplicidade e a variedade 

dos fatores postos em jogo dificultam a tarefa dos pesquisadores ávidos por uma 

síntese que represente a realidade, havendo, portanto a necessidade de ajuda de 

estruturas simplificadas geralmente chamadas de modelos (KARSAKLIAN, 2004). 

Segundo Morgado (2003) inúmeros esforços acadêmicos têm sido 

empreendidos no sentido de procurar explicar o comportamento do consumidor 

individual na Internet, alguns fazendo referências a compras on line propriamente 

ditas, outros procurando explicar as razões e motivos que levam à navegação pela 

rede.  

Muitos desses trabalhos foram conduzidos por pesquisadores alheios à área de 

marketing e, quando um pesquisador dessa área os estuda, quase que 

automaticamente vêm à mente os modelos de comportamento do consumidor , 

consagrados na literatura, particularmente o mais popular deles, proposto por Engel, 

Kollat e Blackwell, também conhecido como EKB (SHETH et al., 1988).  

Esses modelos de comportamento do consumidor, mesmo que intuitivamente e 

muitas vezes de forma não explícita, embasam os diversos estudos até agora feitos 
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sobre o uso e as razões de compra on line. 

Em um cenário cada vez mais incerto e imprevisível, ter ferramentas e 

modelos que auxiliem a entender como funciona o processo de decisão do 

consumidor contribui muito para empresas, governos e as pessoas entenderem 

racionalmente como se dá esse processo. São inúmeros os modelos teóricos para o 

processo de tomada de decisão de compra, desenvolvidos ao longo dos anos por 

diferentes autores. Alguns modelos são apresentados no Quadro 4. 

 

Quadro 4 – Comparação entre etapas ou decisões do processo de decisão de compra.  

 AUTORES Blackwell et al. Kotler e Keller Solomon 

ENFOQUE 

ETAPAS DO PROCESSO DE DECISÃO DE COMPRA 

Reconhecimento da 

necessidade 

Reconhecimento do 

problema 

Reconhecimento do 

problema 

Busca de informação Busca de informações Busca de informações 

Avaliação de 

Alternativas  

Pré-Compra 

Avaliação das 

Alternativas 

Avaliação das 

Alternativas 

Compra Decisão de Compra Escolha do Produto 

Consumo 

Comportamento Pós-

Compra 
Resultados 

Avaliação Pós-

Consumo 

Descarte 

Fonte: Adaptado de Oliveira (2007). 

 

Embora haja na literatura diversos modelos que visam facilitar a compreensão 

do processo de decisão de compra do consumidor, cada um apresentando a existência 

de uma quantidade diferente de estágios no presente estudo será adotado o modelo de 

processo decisório de compra (BLACKWELL et al., 2011). 

Esse modelo aborda um maior número de variáveis, em relação aos outros 

autores pesquisados, o torna o estudo mais completo (OLIVEIRA, 2007). 

 

2.2.1 Modelo de Solomon 

 

Na perspectiva de Solomon (2011) a compra realizada por consumidor é uma 

resposta à solução de um problema. 
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O processo de tomada de decisão inicia com o reconhecimento de um 

problema conforme pode ser visualizado na figura 2. O consumidor ao perceber uma 

diferença entre seu estado atual de coisas e algum estado que deseja estar, percebe 

que para passar de um estado para outro precisa solucionar um problema 

(SOLOMON, 2011). 

Figura 2 – Estágios na tomada de decisão do consumidor. 

 
 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Solomon (2011). 
 

 

Após a fase inicial de reconhecimento do problema, o consumidor seguirá os 

passos de busca de informações, avaliação de alternativas, escolha do produto e 

resultados. 

 

2.2.2 Modelo de Kotler e Keller 

  

Segundo Kotler e Keller (2006) os consumidores passam por uma sequência de 

cinco fases, durante o processo de compra, também conhecida como o modelo em 

cinco estágios para o processo de decisão de compra. São elas: reconhecimento do 

problema; busca de informação; avaliação de alternativas; decisão de compra; e 

comportamento pós-compra. Na Figura 3 é ilustrado sequencialmente esse modelo. 

Figura 3 – Modelo das cinco etapas do processo de compra do consumidor . 

 
 

Fonte: Adaptado de Kotler (2000). 

 

No entanto, há situações em que os consumidores podem “pulam” ou voltar 

alguma etapa, dependendo do item a ser comprado. O conhecimento dessas cinco 

etapas proporciona uma boa referência, levando-se em conta o total de considerações 

que surgem quando um consumidor se defronta com uma nova compra. 
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2.2.3 Modelo de Engel, Blackwell & Miniard (EBM) 

 

O Modelo Geral de Tomada de Decisão do Consumidor – Blackwell, Miniard 

& Engel, também conhecido como processo de decisão de compra (PDC) 

desenvolvido na The Ohio State University, (ou pelas seguintes denominações Engel, 

Kollat e Blackwell - EKB ou Engel, Blackwell e Miniard - EBM) foi desenvolvido no 

final dos anos 60 (ENGEL et al., 1968, 1978) e reformulado durante os anos 70 

(ENGEL et al., 1978) e 80 (ENGEL  et al.,1986) e nos anos seguintes. Esse modelo 

foi desenvolvido pelos professores Engel, Kollat e Blackwell, junto ao professor Paul 

Miniard. 

O foco central do modelo está no processo de decisão, que consiste em sete 

estágios para a tomada de decisão que são: reconhecimento da necessidade ; busca de 

informações; avaliação de alternativas pré-compra; compra; consumo; avaliação pós-

consumo; e descarte organizados de acordo com a figura 4. 

Figura 4 – Como consumidores tomam decisões para bens e serviços . 

 

Fonte: Adaptado de Blackwell et al.  (2011). 

Para o presente estudo será utilizado o referido modelo (EBM) para  

compreender a influência da Internet em cada uma das fases do processo de decisão 

de compra desses consumidores. Contudo, para facilitar a análise e compreensão do 

processo, as fases de consumo, avaliação pós-consumo e descarte, foram agrupadas 

em uma única fase denominada de pós-compra.   

Essa simplificação também foi utilizada no estudo de Farias (2006) e Farias et 

al. (2008), onde os autores buscaram explicar a influência da Internet no 

comportamento do cliente com base no processo clássico de tomada de decisão de 

Blackwell et al. (2011) e descreveram as seguintes etapas para esse processo: 

reconhecimento da necessidade; busca de informações; avaliação de alternativas; 

compra; e pós-compra. 
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Farias (2006) ressalta que o estudo do comportamento do consumidor vem 

tomando um novo formato a partir da presença da Internet na vida das pessoas, e 

considerando que o comportamento do consumidor é amplamente direcionado pelo 

desejo de satisfazer necessidades que estão programadas na mente . É interessante 

analisar esse processo dentro da perspectiva mais holística e no meio virtual da web e 

Internet. 

Nas próximas seções será apresentada cada uma das fases do modelo de 

Blackwell et al. (2011), com as principais definições encontradas na literatura.  

 

2.2.3.1 Primeiro estágio: reconhecimento da necessidade 

 

O processo de compra começa quando o comprador reconhece um problema ou 

uma necessidade. A necessidade pode ser provocada por estímulos internos ou 

externos (KOTLER, 2000; SHETH et al., 2001).  

O reconhecimento da necessidade pode ser definido como a percepção da 

diferença entre o estado desejado das coisas e o estado real, suficiente para estimular 

e ativar o processo de decisão (BLACKWELL et al, 2011). 

Figura 5 – Reconhecimento da necessidade. 

 
 

Fonte: Blackwell et al. (2011). 

 

O reconhecimento da necessidade tende a ocorrer quando o consumidor se vê 

diante de um problema (SCHIFFMAN; KANUK, 2000).  
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Para Solomon (2011) o reconhecimento da necessidade é visto como 

reconhecimento do problema quando o consumidor passa por uma diferença 

significativa entre seu estado atual de coisa e algum estado desejado. Para passar de 

um estado para outro o consumidor precisa resolver um problema, que pode ser 

pequeno ou grande, simples ou complexo.  

Da mesma forma Pinheiro et al (2006) enfatiza que o reconhecimento do 

problema é a percepção de que existe uma distância significativa entre as situações 

em que a pessoa se sente confortável e as situações que ela enfrenta de fato.  

O reconhecimento de uma necessidade ou problema também pode ser visto 

como um estado de privação, desconforto, falta física ou psicológica, de algo 

reconhecido por um consumidor não sendo, necessariamente, um problema.  

A utilização da Internet acaba por estimular e influenciar o consumidor 

através de anúncios on line, banners com promoções e descontos através de sites, e-

mail, marketing e das redes sociais.  

De acordo com McGaubhey e Mason (1998 apud MORGADO, 2003) ressaltam 

que o impacto da Internet sobre o processo de compra, na fase de reconhecimento da 

necessidade acontece quando os usuários na Internet navegam em busca de 

informações sobre áreas específicas de interesse e, nesse processo, podem se deparar 

com algo que ative ou crie uma necessidade.  

Martins (apud NASCIMENTO, 2000) afirma que o reconhecimento da 

necessidade varia entre o marketing utilizado na Internet e o marketing 

convencional. Na Internet é possível informar o consumidor, em tempo real, sobre os 

produtos da mesma marca, sobre os produtos adquiridos por outros consumidores que 

também compraram o mesmo produto, sobre outros produtos que satisfazem 

necessidades complementares, sobre produtos em promoção temporária ou quase 

instantânea; sobre produtos ordenados por níveis de preços, sobre as novidades no 

mercado, sobre produtos pesquisados pelo próprio consumidor, segundo diferentes 

critérios.  

Após o consumidor reconhecer o problema, ele precisa das informações para 

buscar resolvê-lo (SOLOMON, 2011). 

Dessa forma o próximo estágio do processo de compra será a de buscar 

informações, interna e externa apresentada na próxima seção.  
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2.2.3.2 Segundo estágio: busca de informações 

 

O fato de os consumidores reconhecerem suas necessidades não significa dizer 

que os consumidores vão necessariamente dar prosseguimento ao processo de tomada 

de decisão de compra, contudo com frequência é isso que acontece.  

Depois de reconhecer a necessidade ou problema, o consumidor começa a 

buscar informações para preencher a lacuna percebida , o que configura o segundo 

estágio do processo decisório de consumo (PINHEIRO et al., 2006). 

A busca de informações é o processo pelo qual o consumidor pesquisa o 

ambiente à procura de dados adequados para tomar uma decisão razoável , conforme 

pode ser visto na figura 6. (SOLOMON, 2011). 

 
Figura 6 – Busca de informações. 

 
          

Fonte: Blackwell et al. (2011). 
 

Schiffman e Kanuk (2000) denominam a fase de busca de informações de 

busca pré-compra que acontece quando o consumidor percebe uma necessidade que 

pode ser atendida pela compra e consumo de um produto. 

De início o consumidor pode ativar a memória e procurar lembrar experiências 

anteriores com produtos ou marcas da categoria em questão. Essa fase é chamada de 

busca interna. Alternadamente, um consumidor pode empreender  uma busca externa 

de informações. Isso acaba sendo necessário quando a experiência prévia ou o 

conhecimento das alternativas são insuficientes, quando o risco de tomar uma 
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decisão de compra errada é alto, ou quando o custo de reunir informações é baixo.  

Para Blackwell et al. (2011) a busca, representa a ativação motivada de 

conhecimento armazenado na memória ou a aquisição de informação do ambiente 

relacionado à satisfação potencial de necessidades.  

Quando os consumidores reconhecem suas necessidades, vão buscar 

inicialmente por meio da busca interna a partir das experiências passadas , como pode 

ser observado na figura 7. Durante a busca interna, os consumidores acessam o 

conjunto de lembrança, ou seja, aquele com marcas e produtos potencialmente 

disponíveis em sua memória (MOWEN; MINOR, 2003). 

 
Figura 7 – O processo de busca interna. 

 

 
 

 

Fonte: Blackwell et al. (2011). 
 

De acordo com Martins (2013) os estímulos de marketing são também fonte de 

memória para o consumidor, a publicidade reflete-se na memória do indivíduo 

fazendo-o recordar determinados produtos.  

A busca interna na memória do consumidor permite verificar as opções de 

lembrança sobre aquilo que ele acha saber sobre um determinado produto e se estas 

opções disponíveis em sua mente são suficientes para permitir -lhe uma escolha, sem 

maiores buscas por informação (POLLONI, 2005). 
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Da mesma forma é apresentada também a situação em que a busca interna não 

tenha sido bem sucedida, nesse caso não havendo total certeza sobre as opções 

levantadas pela busca interna, o consumidor poderá proceder a uma busca externa 

por informações, que se efetivará por meio de levantamento de informações no 

ambiente que o circunda. Um exemplo são os consumidores que realizam sua 

primeira compra, nesse caso, existe uma dificuldade de tomada de decisão, já que o 

consumidor possui pouca informação baseada somente através da busca interna 

(POLLONI, 2005). 

O surgimento da Internet mudou a forma como muitos consumidores passaram 

a buscar informações, poucas pessoas hoje em dia comprariam algum produto, seja 

um instrumento musical, um eletrodoméstico ou qualquer outro, sem antes consultar 

a Internet. A Internet oferece ao usuário uma grande fonte de informação para a 

satisfação de suas necessidades. Há sites e fóruns especializados em determinados 

assuntos e produtos que podem ser de suma importância no processo decisório do 

consumidor (TURCHI, 2012). 

A Internet tornou-se um ambiente ideal para buscar informações, sendo a 

maior biblioteca de informações já disponibilizada no mundo. Os mercadólogos por 

sua vez, devem direcionar esforços para ofertar informações on-line de grande valor 

(RUIZ et al., 2002). 

Por se tratar de um ambiente interativo, a Internet permite que a busca por 

informações se torne mais rápida, permitindo assim que o consumidor reúna maior 

quantidade de informação em tempo menor. O processo de tomada de decisão se 

torna mais ágil e pode favorecer a compra (McKINNEY et al., 2002) 

Com o advento da Internet e do marketing eletrônico os custos de obtenção de 

informação prévia à decisão de compra, ficaram substancialmente reduzidos  

(MARTINS, 2013). 

A Internet figura como ferramenta facilitadora de uma série de processos , em 

decorrência da tecnologia que lhe dá suporte e a integra. Sofre , também, estímulos do 

ambiente econômico, político, tecnológico e cultural  (TOLEDO et al., 2003).  

A natureza interativa da Internet possibilita a busca mais conveniente da 

informação dependendo do conhecimento, experiência e habilidade do consumidor  

(LI, 2010).  
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Os consumidores devem ter o direito de procurar toda a informação disponível 

na Internet para poder aumentar a sua liberdade nos mercados (KUCUK, 2009). 

Uma vez reconhecida à necessidade e feito o levantamento de informações, o 

consumidor, em seguida, identifica as alternativas capazes de satisfazê-la, 

identificando, quais critérios e características são realmente importantes.  

 

2.2.3.3 Terceiro estágio: avaliação de alternativas pré-compra 

 

Após a busca de informações, por vezes, devido à existência de um grande 

número de informações, os consumidores sentem a necessidade de fazer a respectiva 

avaliação das alternativas existentes e selecionam a que melhor se adapta aos seus 

critérios para atender à sua necessidade, de acordo com o fluxo visualizado na figura 

8 (LIANG; LAI, 2000). 

Na fase de avaliação de alternativas em primeiro lugar são identificadas as 

alternativas de produtos e, então, as alternativas de marcas . A identificação de 

produtos e marcas pode variar da simples lembrança de experiências anteriores até 

uma ampla pesquisa externa (ETZEL et al., 2001). 

Grande parte do esforço despendido em uma decisão de compra localiza-se no 

estágio em que o consumidor deve fazer uma escolha entre as alternativas 

disponíveis (SOLOMON, 2011). 

Na avaliação das potencias alternativas os consumidores tendem a utilizar dois 

tipos de informações: em primeiro lugar a relação de marcas e modelos nos quais 

planejam realizar sua seleção, também conhecido como conjunto evocado que é o 

número de marcas que o consumidor considera antes de tomar a decisão de compra e 

em segundo lugar os critérios que serão utilizados para avaliar cada marca ou modelo  

(SCHIFFMAN; KANUK, 2000). 
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Figura 8 – Avaliação de alternativas. 

 
Fonte: Blackwell et al. (2011), 

 

O consumidor ao buscar informações sobre determinado produto ou serviço irá 

realizar a busca externa diretamente no mercado ou ainda a busca interna pela 

memória e encontrará diante de si uma série de alternativas. Cabe ao consumidor 

decidir, antes de realizar a compra, se deve considerar todas as ofertas do mercado ou 

devem limitar suas opções a um conjunto de ofertas (BLACKWELL et al., 2011). 

As alternativas que o consumidor conhece formam o chamado conjunto 

evocado e as que ele realmente inclui nas deliberações sobre o que escolher , formam 

o conjunto de consideração, conforme visto na figura 9 (SOLOMON, 2011). 

Figura 9 – O processo de avaliação pré-compra. 

 
 

Fonte: Blackwell et al.  (2011). 
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Contudo algumas vezes os consumidores podem ser incapazes ou não estar 

dispostos a confiar nas suas avaliações pré-existentes. Um exemplo são os 

consumidores sem experiência que tomam decisões em levar em conta as avaliações 

pré-existentes.  

Para construção das avaliações, Blackwell et al. (2011) na figura 9 apresenta 

dois modelos: um denominado de processo de categorização, em que a avaliação de 

alternativa de escolha depende da categoria em particular em questão. O segundo, 

denominado processo por partes, ou fragmentado, em que a avaliação é derivada da 

consideração das vantagens e desvantagens das alternativas dentro de importantes 

dimensões do produto. 

A avaliação das alternativas acontece durante o processo de compra; o 

consumidor realiza uma comparação entre as opções identificadas como 

potencialmente capazes de solucionar o problema que iniciou o processo de decisão 

de compra. Quando as opções são comparadas, os consumidores constroem crenças, 

atitudes e intenções a respeito das alternativas consideradas  (MOWEN; MINOR, 

2007). 

O consumidor procura determinados benefícios a partir da solução oferecida 

pelo produto para satisfazer uma necessidade e visualiza cada produto como um 

conjunto de atributos, com capacidades diferentes de prestar os benefícios 

anunciados e satisfazendo a necessidade (KOTLER, 2000). 

O processo de avaliação de alternativas pode ser feito a partir de critérios 

definidos pelo próprio consumidor e, assim como em outras mídias, a Internet pode 

ser usada para influenciar esse processo fornecendo informações sobre o produto, 

mudando crenças sobre ele e sobre seus concorrentes, alterando as percepções sobre 

a importância de atributos específicos ou ampliando o conhecimento sobre atributos 

negligenciados (BOYD et al., 1972 apud McGAUBHEY; MASON, 1998).  

As empresas devem estar sempre atentas ao que é publicado na Internet, pois 

um simples boato, uma informação mal interpretada, um consumidor insatisfeito ou 

um ato de má fé de alguma pessoa ou empresa concorrente pode acarretar em perda 

de vendas e influências negativas, como a percepção de um risco inexistente ou a 

avaliação negativa das alternativas por parte de outros consumidores que estejam 

buscando sua fonte de informações através da web. 
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Durante este processo o consumidor pode, facilmente, comparar produtos de 

forma fácil, rápida e eficaz. É uma das facilidades do marketing eletrônico tem para 

oferecer aos consumidores (NASCIMENTO, 2000). 

A interatividade do ambiente virtual auxilia consumidor a identificar produtos 

e a atender suas preferências em seu processo de escolha, melhorando seu processo 

de decisão (HAUBL; TRIFTS, 2000). 

Durante a avaliação das alternativas, o marketing eletrônico também oferece 

um conjunto de alternativas que facilitam a escolha do consumidor: a possibilidade 

de comparação do valor das várias ofertas (MARTINS, 2013). 

 

Uma vez reconhecida à necessidade, feito o levantamento de informações e 

realizada a comparação de alternativas, vem a fase de decisão da compra, ou a 

compra propriamente dita. 

 

2.2.3.4 Quarto estágio: compra 

  

Uma vez que as alternativas relevantes foram reunidas e avaliadas,  uma 

escolha deve ser feita entre elas para a efetivação da compra.  

A compra é a aquisição da alternativa preferida ou de um substituto aceitável. 

Após realizar a avaliação das alternativas, o consumidor dever fazer uma seleção das 

alternativas de escolha (MARTINS, 2013). 

Figura 10 – Compra. 

 
                      

Fonte: Blackwell et al. (2011). 
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Nesse estágio o consumidor toma a decisão realmente de abortar ou não o 

processo de decisão, que pode ser influenciado por algumas variáveis. 

Tendo em conta o processo de decisão de compra do consumidor  atual, mais 

rápido do que o tradicional, as empresas devem procurar novas formas de influenciar 

o consumidor durante este processo (FARIAS et al., 2008). 

As decisões de compra podem ser: compra totalmente planejada, em que os 

produtos e marcas são previamente selecionados, compra parcialmente planejada, 

onde existe até a intenção de compra do produto, mas não foi escolhida a marca e por 

fim a compra não planejada, também conhecida como compra de impulso, onde as 

decisões são tomadas no ato da compra (BLACKWELL et al., 2011). 

Sheth et al. (2001) dividem a etapa de compra em três fases. A primeira é a 

identificação da escolha e ocorre quando o cliente identifica a alternativa preferida 

dentre todas as opções disponíveis de compra daquele tipo de produto ou serviço. A 

próxima fase é formar uma intenção de compra,  uma determinação para que a pessoa 

compre aquele produto ou serviço em análise. A fase final é a efetivação de compra, 

que implica em obter direito ou título do serviço ou produto mediante a efetivação do 

pagamento. 

No processo de decisão de compra os consumidores decidem onde comprar os 

produtos. O consumidor escolhe inicialmente que tipo de conceito de varejo 

(Internet, mala direta, catálogo ou lojas físicas) deseja comprar, para então definir 

qual tipo de loja (grande varejista, loja de departamentos, loja especializada etc.) 

deseja realizar sua compra (BLACKWELL et al., 2011). 

Martins (apud NASCIMENTO, 2000) refere-se, especificamente, às decisões 

de compra na Internet e salienta que estas são, em medida, tomadas por impulso, seja 

este de natureza emocional ou racional. Mais do que na loja, os consumidores são 

sujeitos a estímulos promocionais poderosos e sentem-se pressionados a decidir no 

momento. As empresas estão despertando para a compra por impulso on line 

lançando promoções instantâneas e comunicações diferenciadas que utilizam sons e 

recursos gráficos, como animações e imagens atrativas, que levam o consumidor a 

desejar determinado produto e optar pela compra sem um prévio planejamento, 

rompendo com o padrão habitual de consumo planejado.  

Os consumidores na Internet não podem depender de todos os cinco sentidos 
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para fazerem as compras. Geralmente só aspectos visuais e sonoros são percebidos, e 

este consumidor é geralmente mais poderoso e utilitário em suas expedições de 

compra. O indivíduo tem geralmente maior controle sobre o processo de compra, não 

tem interferência de vendedores, e o acesso virtual pode ser real izado de qualquer 

local e a qualquer hora do dia (FARIAS, 2006). 

Além da facilidade de acesso as informações e ao acervo da loja desejada a 

partir de qualquer lugar com acesso à rede, uma série de características intrínsecas à 

compra, realizada on line, distinguem o comportamento de compra do realizado em 

lojas fisicamente estabelecidas (PELISSARO, 2009). 

A disponibilidade de compra 24 horas por dia, a possibilidade de não 

necessitar de deslocamento, a facilidade de realizar uma pesquisa sobre produtos 

seus preços, o nível de controle sobre o processo de compra são alguns dos 

motivadores e mediadores da atitude do consumidor em relação à compra on line 

(LADEIRA, 2000) 

Todavia nas compras feitas pela Internet há vários riscos percebidos pelo 

consumidor que podem fazer com que ele desista da compra como, por exemplo, a 

velocidade da conexão, insegurança em / na transmissão dos dados bancários, preço 

igual ao varejo tradicional ou o tempo para de entrega de um produto.  

Segundo Martins (apud NASCIMENTO, 2000) um dos maiores obstáculos 

para a compra on line é a falta de segurança nas transações, uma vez que na Internet 

tudo se passa de uma forma anônima, instantânea, inovadora, multiplicativa e global.  

De forma geral, uma desvantagem no processo de tomada de decisão de 

consumo por meio da Internet reside na impossibilidade de tocar e experimentar o 

produto antes da compra. Esse é um dos fatores, além do risco percebido, que pode 

fazer com que parte dos consumidores opte por outro meio de aquisição de bens e 

serviços (BLACKWELL et al., 2005 apud FARIAS et al., 2008). 

Contudo, o processo decisório não termina com a compra; a experiência de 

comprar e usar o produto fornece informações que o cliente utilizará em uma decisão 

futura (SHETH et al., 2001).  

Dessa forma, teremos na próxima seção a fase de pós-compra que no modelo 

de Blackwell et al. está dividida em três subfases (consumo, avaliação pós-consumo 

e descarte).  
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2.2.3.5 Quinto, sexto e sétimo estágio: pós-compra (consumo, avaliação pós-

consumo e descarte) 

 

Os três últimos estágios do processo de decisão do consumidor estão 

relacionados com a fase pós-compra conforme pode ser visto na figura 11. Nessa 

etapa final o consumidor poderá fazer uma avaliação do consumo e pós -consumo, 

permitindo avaliar o nível de satisfação dos consumidores.  

Figura 11 – Consumo, avaliação pós-consumo e descarte. 

 

Fonte: Blackwell et al. (2011). 

 

Para Mowen e Minor (2007) o processo de pós-compra refere-se ao consumo, 

à avaliação e disposição de produtos, serviços, experiências e ideias. Os autores 

consideram que durante esta etapa ocorre a satisfação ou insatisfação do consumidor 

com a compra. 

 

2.2.3.5.1 Consumo 

 

O consumo significa o uso do produto adquirido pelo consumidor. Para 

entender o consumo é importante saber que os termos usuário e não -usuário são 

geralmente utilizados para distinguir entre aqueles que consomem um produto 
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daqueles que não consomem (BLACKWELL et al., 2011).  

Além de distinguir entre quem consome ou não, é relevante saber em que 

momento o consumo ocorre, buscando avaliar e entender como ocorre o 

comportamento de consumo. Outras variáveis estão relacionadas ao local onde o 

consumo acontece, como e quanto o produto é consumido, de acordo com a Figura 

12. A partir dessas informações algumas empresas podem desenvolver novas 

estratégias, analisar demandas ou até mesmo desenvolver novos negócios.  

Figura 12 – Comportamentos de consumo: usuários e usos. 

 
                                          

Fonte: Blackwell et al.  (2011). 
 

Mowen e Minor (2007) consideram como fatores importantes para entender o 

consumo e seu impacto no processo de decisão de compra a frequência e o propósito 

desse consumo.  

Pinheiro et al (2006) também ressalta a importância do grau de envolvimento 

com o que se consome ou a experiência de uso do consumidor na sua percepção de 

valor. 

 

2.2.3.5.2 Avaliação pós-consumo 

 

Assim como no processo de avaliação de alternativas de escolha, onde a 

avaliação é realizada na fase pré-compra, os consumidores também realizam a 

avaliação da experiência e do produto durante e após o consumo.  
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De acordo com Solomon (2011) os sentimentos do consumidor em relação a  

um produto depois de tê-lo comprado e consumido – o que os consumidores chamam 

de satisfação/insatisfação do consumidor (S/IC) – exercem um papel muito 

importante no comportamento futuro do consumidor. É muito mais fácil vender 

alguma coisa uma vez do que vendê-la novamente, caso o consumidor tenha tido um 

sentimento negativo na primeira vez. O consumidor avalia as coisas que compra à 

medida que utiliza e integra em sua atividade de consumo diária.  

A avaliação dos consumidores vai refletir o nível de satisfação do consumidor 

perante o uso do produto ou serviço, onde a razão mais obvia para as empresas se 

preocuparem com a satisfação do consumidor é que isto determina se o consumidor 

vai ou não comprar produtos da empresa novamente (BLACKWELL et al. 2011)   

Segundo Kotler (2000, p.204), “após comprar e experimentar o produto, o 

consumidor sentirá algum nível de satisfação ou insatisfação.” Na visão do autor, 

este poderá ter um efeito de feedback na compra seguinte. 

A avaliação pós-consumo além de influenciar o futuro comportamento de 

consumo dos consumidores também influencia outros comportamentos, como as 

experiências de consumo negativas que se propagam através da comunicação boca a 

boca e as insatisfações que geram reclamações.  

 

2.2.3.5.3 Descarte 

 

A última etapa da fase de pós-compra é o descarte, as pessoas geralmente 

formam fortes vínculos com os produtos, a decisão de descartar-se de algo pode ser 

dolorosa. Os consumidores muitas vezes precisam descartar-se de objetos, seja 

porque já cumpriram sua função, seja porque possivelmente não se enquadram mais 

na visão que os consumidores têm de si próprios (SOLOMON, 2011). 

De acordo como Blackwell et al. (2011) descarte é o último estágio no modelo 

do processo de decisão do consumidor, os consumidores tem diversas opções, 

incluindo descarte completo, reciclagem ou revenda.  

As preocupações com o ambiente, somadas à necessidade de conveniência, 

tornaram a facilidade do descarte de produtos um atributo importante em vários 

produtos. Além disso, a demanda dos consumidores por produtos sustentáveis que 
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não agridam o meio ambiente quando deixam de ser utilizados cria  novos mercados e 

oportunidades (SOLOMON, 2011). 

 Olhando a fase de pós-compra de forma geral a Internet pode se tornar 

particularmente útil, já que suporta uma comunicação individualizada e 

personalizada, tornando-se interessante como forma de avaliar o grau de satisfação 

do cliente, de forma barata e rápida através do marketing um-a-um.  

Segundo Nascimento (2000) ao conhecer, em tempo real ou quase, a reação da 

outra parte, os consumidores e fornecedores poderão ajustar os seus comportamentos 

ou atividades, de modo a aperfeiçoarem e tornarem mais eficazes as suas transações.  

 Na próxima seção serão trabalhados os conceitos relacionados ao mercado de 

baixa renda e sua relação com a Internet e  com os produtos eletroeletrônicos 

 

2.3 Mercado de baixa renda 

 

Para definir o que vem a ser baixa renda, o primeiro desafio é entender quem 

faz parte da “baixa renda”. No mundo inteiro, não há um conceito universal ou 

consenso sobre a definição, até porque existem grandes diferenças no que tange à 

renda de cada população.  

Os estudos em marketing sobre a base da pirâmide podem ser divididos em 

dois momentos: os que seguiram a tradição econômica, retratando o indivíduo de 

baixa renda como refém da pobreza e dos problemas de consumo relacionados a ela, 

e os que seguiram Prahalad, considerando o pobre como um consumidor, cujos 

desejos precisam ser atendidos por empresas voltadas a este segmento de mercado  

(HEMAIS et al., 2011). 

De acordo com Prahalad e Hart (2002) deve-se considerar como baixa renda 

pessoas que vivem com menos de US$2 por dia. Os professores Coimbatore K. 

Prahalad e Stuart Hart criaram o termo “Base da Pirâmide (BP)” ou ainda “Bottom of 

Pyramid (BoP)” para designar a baixa renda.  

O livro de Prahalad (2005) “A Riqueza na Base da Pirâmide”, aborda que  o 

conceito da BP fora originalmente introduzido no intuito de chamar a atenção para os 

4-5 bilhões de pobres não atendidos ou mal atendidos pelas grandes organizações do 

setor privado. 
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Segundo Prahalad (2005), os consumidores da base da pirâmide são altamente 

conectados e, portanto, informados. Dispõem de telefones celulares, acesso a e-mail 

e Internet, utilizam cartões eletrônicos, além de se informarem por rádio e televisão. 

Têm surpreendente facilidade para adotar novas tecnologias, e são cuidadosos nas 

decisões de compra, pois estas frequentemente têm grande importância relativa ao 

status e patrimônio familiar. 

A literatura internacional predominante acerca da temática Bottom of  the 

Pyramid (BoP) pode ser classificada como literatura “prahaladiana”, ou seja, 

seguindo as diretrizes descritas por Prahalad em suas primeiras publicações  

(NOGAMI et al., 2012). 

A literatura internacional predominante sobre a temática Bottom of The 

Pyramid (BoP), ou baixa renda ou classes CD, pode ser classificada como literatura 

prahaladiana, cujos trabalhos impulsionaram a produção acadêmica sobre marketing 

e estratégia vinculados ao consumidor de baixa renda  e que apontam oportunidades 

de mercado ainda não exploradas (BACHA et al., 2011). 

O termo “Base da Pirâmide” vem da tradução literal do artigo de Prahalad e 

Hart (2002), Bottom of Pyramid. Esse termo é designado pelo autor para se referir 

àqueles quatro bilhões de pessoas que vivem com menos de U$$ 2 por dia.  

Porém, a emergente Classe C, que impulsionou violentamente o consumo nos 

últimos anos, de acordo com a definição de Prahalad, não faz parte da BP (Base da 

Pirâmide) (NOGAMI; PACAGNAN, 2011). 

O termo “Base da Pirâmide” significa a distribuição da riqueza e a capacidade 

de geração de renda sendo compreendidas através da forma de uma pirâmide 

econômica, em que no topo da pirâmide estão os ricos, com grandes oportunidades de 

gerar altos níveis de renda. Mais de 4 bilhões de pessoas vivem na Base da Pirâmide, 

com menos de U$$2 por dia, conforme ilustrado na Figura 13. 
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Figura 13 –Pirâmide econômica. 

 
 

Fonte: Prahalad e Hart (2002). 

 

Na pirâmide econômica mundial, a camada do topo constitui -se de um grupo 

de 75 a 100 milhões de pessoas, com capacidade de consumo equivalente a mais de 

US$ 20 mil por ano. Nas duas camadas intermediárias está um contingente 

populacional entre 1,5 e 1,75 bilhão de pessoas, cuja capacidade de consumo varia 

entre US$ 1.500 e US$ 20 mil por ano. Na última camada, denominada “base da 

pirâmide”, acham-se cerca de 4 bilhões de pessoas, com capacidade de consumo 

inferior a US$ 1.500 por ano, ou US$ 4,00 por dia (PARENTE et al., 2008). 

Além de chamar a atenção para essa parcela da população mundial que estava 

esquecida, é enfatizada a inclusão da baixa renda como mercado de consumo através 

de um capitalismo mais inclusivo (PRAHALAD, 2005). 

Para Rangan et al. (2011) a Base da Pirâmide não é um bloco monolítico. É 

melhor dividir esses quatro bilhões de pessoas em três segmentos básicos de acordo 

com o padrão de vida, reconhecendo que o nível de U$$ 1 por dia separa gente em 

estado de extrema pobreza de todos os outros que estão acima, como os que estão de 

U$$1 a U$$3 por dia daqueles que ganham de U$$ 3 a U$$ 5 por dia. Os segmentos 

seriam: 

- Baixa renda: composto por cerca de 1,4 bilhão de pessoas que vivem com 

U$$ 3 a U$$ 5 por dia, com transações tanto no mercado formal  como no 

informal, buscam um padrão de vida ligeiramente superior.  
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- Subsistência: com cerca de 1,6 bilhão de pessoas vivendo com U$$ 1 a U$$ 3 

por dia, com baixa escolaridade e baixa qualificação, a renda não é estável, o 

teor nutricional das refeições normalmente é insuficiente, acessam o mercado 

informal, precisando de trabalho remunerado e artigos baratos para o dia  a 

dia. 

- Extrema Pobreza: estão no “pé” da pirâmide, com cerca de um bilhão de 

pessoas sem o básico para viver, como água, comida e moradia. Têm saúde 

precária, vivem muitas vezes da economia do escambo.  

Contribuindo com essa visão, Guesalaga e Marshall (2008) ressaltam que o 

mercado consumidor da baixa renda não é homogêneo, pelo contrário, possuem 

diferenças que as caracterizam como heterogêneas; estas especificidades precisam ser 

identificadas pelos estudos realizadas na academia e no mercado.  

 

2.3.1 Mercado de baixa renda no Brasil 

 

O Brasil, por ser classificado como um país emergente pelo tamanho da 

população e potencial de crescimento econômico, sendo clara a exploração da 

temática de baixa renda nos últimos dez anos. Assim como no mercado, no meio 

científico as publicações sobre o tema também ganharam espaço, tanto em artigos 

publicados em eventos e periódicos, como por meio de livros  (NOGANI; VIEIRA, 

2012). 

Durante décadas o Brasil conviveu com uma inflação muito alta, com 

crescimento constante durante vários anos. Antes do Plano Real, a população de 

baixa renda não tinha acesso ao consumo como nos dias atuais, ficando reservados a 

ela produtos de qualidade inferior, pontos-de-venda sem estrutura e atendimento 

deficiente (AZEVEDO; MARDEGAN, 2009). 

Os consumidores de baixa renda até certo ponto da história recente podiam ser 

considerados invisíveis. Não eram considerados como um mercado para produtos e 

serviços, pois praticamente não participavam do mercado de consumo (ROCHA; 

SILVA, 2009). 

Em 1994 acontece a implantação do Plano Real. Durante o período inicial de 

implantação do plano não foi fácil, ainda existia muita desconfiança por parte da 
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população, mas que aos poucos foi dando lugar à estabilização da economia. A partir 

de 2004 com o impulso das classes C, D e E o consumo se estabeleceu de forma mais 

sustentável, graças a programas diversos de melhorias na distribuição de renda: 

aumentos reais do salário mínimo, bolsa-família, crédito consignado e outros 

(AZEVEDO; MARDEGAN, 2009). 

Esse movimento aconteceu nas duas últimas décadas, onde o país 

experimentou um crescimento econômico, além do desenvolvimento social, que o 

permitiu alcançar a sexta economia do mundo (CGI, 2011).  

Um grande contingente de brasileiros aproveitou esse crescimento econômico 

para experimentar os prazeres do consumo dos quais eram restritos, em sua maioria, 

aos consumidores das classes A e B (STEFANO  et al., 2008). 

Uma parte desse crescimento é impulsionada pelos programas sociais do 

governo federal que coloca milhões de reais na economia de forma direta 

(TORRETTA, 2009). 

A partir desse cenário de crescimento e estabilização da economia com o 

acesso ao consumo, tornou-se visível perante o mercado um grande segmento de 

consumidores de baixa renda. Mas quem seriam esses consumidores? Como 

classificá-los? 

Segundo Torretta (2009), classificar pessoas é muito difícil, tão difícil que não 

existe um critério universal, inclusive o critério usado no Brasil de classes A, B, C, 

D e E é usado em pouquíssimos países do mundo. Quem trabalha com classe C sabe 

que no restante do mundo são chamadas de Base da Pirâmide.  

Segundo Siqueira (2010, on line) conceituar baixa renda não é simples. Há 

muitas discrepâncias na literatura, mas em geral autores tendem a concordar que os 

pertencentes às classes econômicas C, D e E fazem parte do grupo de baixa renda, 

com renda familiar inferior a quatro salários mínimos.  

Mensurar o tamanho do mercado da BP não é tarefa simples, considerando que 

o Brasil apresenta distintos critérios de classificação. Existem métodos que abordam 

aspectos econômicos e racionais, até aquelas que permitem uma abordagem com 

caráter social (NOGAMI et al., 2012). 

Para Nogami e Pacagnan (2011) o termo mais usual na Academia Brasileira é 
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a “baixa renda”. No sentido literal, seria adequado para se referir à base da pirâmide, 

pois são pessoas que possuem baixo poder aquisitivo. Porém, muitos autores 

referem-se a emergente classe C como baixa renda.  

Na área de marketing, por muito tempo, esses consumidores foram esquecidos. 

Para os acadêmicos de marketing, raramente, os cidadãos de baixa da renda poderiam 

ser considerados como consumidores. Geralmente eles participavam de pesquisas 

como prestadores de serviços para os “verdadeiros” consumidores, representados 

pelos segmentos de maior renda. A razão para o crescimento do interesse acadêmico 

pode ser tão simples quanto justa: eles representam o maior segmento de consumo do 

Brasil (SIQUEIRA, 2010, on line). 

De acordo com Siqueira (2010, on line) o interesse acadêmico por 

consumidores de baixa renda aumentou substancialmente nos últimos anos, mas nem 

sempre foi assim. 

Bacha et al. (2011) enfatizam o aumento da participação das classes populares 

ou baixa renda, ou C, D e E, na economia nacional. O segmento baixa renda (também 

referido como base da pirâmide ou classes socioeconômicas CDE) representa 78% do 

total da população brasileira. Nos últimos anos observou-se a ascensão de 

aproximadamente 19 milhões de brasileiros das classes D e E para a classe C. Com a 

migração, a classe C passou a ser a maior do País, com mais de 101 milhões de 

pessoas, 53% da população total.  

O novo perfil não pode mais ser representado por uma pirâmide, mas sim por 

um losango. Na sua base, estão às classes D e E, com 47,9 milhões de pessoas, 25% 

da população. O aumento da renda disponível foi  de 45,22% em comparação com 

2010, o que abre a possibilidade para novas estratégias de comunicação (CETELEM 

BGN apud BACHA et al., 2011). 

O consumidor de baixa renda brasileiro apresenta suas particularidades, 

principalmente quando se analisa a realidade de cada região do país. Em um país com 

proporções geográficas continentais como o Brasil, torna-se tarefa complexa abordar 

todas as particularidades. Dessa forma, as diferenças culturais ficam muito claras. 

Quando se fala das regiões Norte e Nordeste, por exemplo, vão existir realidades 

totalmente distintas do que pode ser encontrado no Sul e Sudeste do país.   

Ao fazer uma revisão dos achados de pesquisa acerca da BP no Brasil, 
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apontam a existência de duas racionalidades no processo de cognição da tomada de 

decisão de compra do consumidor de baixa renda. A primeira delas se caracteriza 

como material, funcional e racional, derivada da escassez de recursos, que impõe 

uma racionalidade da utilização do orçamento mensal. A segunda são os aspectos 

simbólicos, sustentadas em questões culturais e sociais, valorizando as relações de 

hierarquia da sociedade brasileira com forte influência da figura da família e da 

religião (CHAUVEL; MATTOS, 2008). 

Dentro desse contexto as organizações tem um grande desafio que é entender 

como se comporta esse consumidor, quais os fatores que influenciam suas decisões 

sejam eles fatores psicológicos, sociais, culturais, econômicos etc.  

Para facilitar a compreensão são várias as tentativas de classificação utilizadas 

no Brasil para definição de baixa renda, que utilizam critérios e segmentam a 

população brasileira não em classes sociais, mas em classes econômicas.  

A primeira classificação apresentada é o Critério de Classificação Econômica 

Brasil (CCEB) que pode ser visualizado no quadro 5, modelo já bastante conhecido 

pela população, que é o utilizado pela Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa 

(ABEP) e que tem o objetivo de estimar de forma padronizada a capacidade de 

consumo permitindo a identificação de grandes grupos, aonde são atribuídos pontos 

de acordo com a quantidade de bens selecionados e em seguida divisão da população 

em estratos conforme o número de pontos.  

O Critério de Classificação Econômica Brasil, enfatiza sua função de estimar 

o poder de compra das pessoas e famílias urbanas, abandonando a pretensão de 

classificar a população em termos de “classes sociais” , a divisão de mercado definida 

no quadro 6 é de classes econômicas (ABEP, 2013).  

Dessa forma, o Critério Brasil faz uma estimativa do poder de compra dos 

domicílios urbanos, classificando-os por classes econômicas (A, B1, B2, C1, C2 e 

DE), de acordo com a posse de bens de consumo duráveis e serviços, e também a 

educação do chefe do domicílio. 
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Quadro 5 - Renda bruta familiar. 

Classe Renda Bruta Familiar no mês em R$ 

A Acima de R$ 9.263 

B1 De R$ 5.241 a R$ 9.263 

B2 De R$ 2.654 a R$ 5.241 

C1 De R$ 1.685 a R$ 2.654 

C2 De R$ 1.147 a R$ 1.685 

DE De R$ 776 a R$ 1.147 

Fonte: ABEP (2013). 

 

Uma segunda classificação no quadro 6 é a utilizada por Neri (2011) que 

apresenta os limites das classes econômicas medidos em renda domiciliar total de 

todas as fontes, por mês. 

Quadro 6- Definição de classes econômicas. 

Classe Inferior R$ Superior R$ 

AB 5.174,00  

C 1.200,00 5.174,00 

D 751,00 1.200,00 

E 0 751,00 

Fonte: Neri (2011) . 

 

O terceiro critério é o utilizado pela Secretaria de Assuntos Especiais (SAE) 

da Presidência da República conforme Quadro 7. Em 2012, a SAE desenvolveu uma 

pesquisa denominada Vozes da Classe Média que teve como objetivo a elaboração de 

uma definição única e clara e conceitualmente sólida das classes no país.  

Dessa forma, foi definida uma comissão técnica para estudo e 

desenvolvimento da pesquisa com membros dos mais diferentes órgãos. Foi utilizado 

como critério o grau de vulnerabilidade, que é a probabilidade de retorno (ou 

permanência, se a pessoa já era pobre) à condição de pobreza nos próximos cinco 

anos. A comissão propôs a divisão da população em oito faixas de renda, até para 

facilitar a comparação com o já conhecido Critério de Classificação Econômica 

Brasil (CCEB). 

No modelo definido pela SAE (2012) as oito faixas de rendas são distribuídas 

da seguinte forma: a classe baixa subdividida em três grupos; a classe média também 

com três grupos; e a classe alta com dois grupos.  
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Quadro 7 – Renda Familiar (R$/mês). 

Classes Segundo CCEB Classes 
Segundo Grau de 

Vulnerabilidade 

A1 14.521 Alta Classe Alta 12.988 

A2 9.457 Baixa Classe Alta 4.845 

B1 4.963 Alta Classe Média 2.813 

B2 2.882 Média Classe Média 1.925 

C1 1.731 Baixa Classe Média 1.540 

C2 1.150 Vulnerável 1.030 

D  

802 

Pobres mas não 

extremamente pobres 

 

648 

E 536 Extremamente pobre 227 

Fonte: SAE (2012). 

 

A quarta classificação é a utilizada pelo Centro de Políticas Sociais (CPS) da 

Fundação Getúlio Vargas (FGV), conforme Quadro 8: 

Quadro 8 – Faixa de renda familiar das classes. 

Classe Inferior R$ Superior R$ 

A Acima de 9.745,00 -- 

B 7.475,00 9.745,00 

C 1.734,00 7.475,00 

D 1.085,00 1.734,00 

E 0,00 1.085,00 

Fonte: CPS/FGV. Disponível em: <http://cps.fgv.br/node/3999> Acesso em: 02 mar. 2013. 

 

Além dos critérios mencionados existem outros utilizados por empresas de 

pesquisa e consultorias, assim como bancos internacionais e outras organizações. Em 

grande parte da literatura nacional a “baixa renda” é caracterizada pela somatória das 

classes “C”, “D” e “E”, que juntas compõem a Base da Pirâmide Brasileira.  

A Base da Pirâmide, olhando sob essa perspectiva, sendo composta pelas 

Classes “C”, “D” e “E”, compõem a maioria da população do Brasil. Apesar disso, 

durante muitos anos, as organizações do país voltaram suas ações em busca da 

captação de consumidores de alto poder aquisitivo, deixando de atender as 

necessidades específicas da grande população de baixa renda, tratada antes como um 

mercado que só adquiria produtos de baixo valor. Com o aumento da renda média 

mensal do brasileiro e uma melhor distribuição de renda no país o consumo pela Base 
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da Pirâmide começou a se tornar mais expressivo e muitas empresas decidiram por 

atender esse nicho de mercado (CAMPANHOLO et al., 2010). 

Contudo há controvérsias, a começar pelo que pode ser considerada “baixa 

renda”, de acordo com a Previdência Social do Governo Federal , temos: 

 

Art. 1º - (...) 

(...) 

§ 4º - Considera-se de baixa renda, para os fins do disposto na alínea b do 

inciso II do § 2
o
 dos arts. 21 e 24 da Lei n

o
 8.212, de 24 de julho de 1991, 

que dispõe sobre o Plano de Custeio da Previdência Social, a família 

inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - 

CadÚnico cuja renda mensal seja de até 2 (dois) salários mínimos. 

(BRASIL, 1991). 

 

O que restringe a baixa renda as famílias que tem renda mensal até 02 salários 

mínimos. 

No estudo realizado por Nogami e Pacagnan (2011) foi visto, uma definição 

mais abrangente, que tem sido utilizada pela United Nations Development 

Programme (UNDP) para se referir à baixa renda. São as pessoas que vivem com 

U$$ 8 por dia, invadindo uma parcela da renda de pessoas da Classe C.  

Segundo Chauvel e Mattos (2008) as várias estatísticas disponíveis no Brasil 

sobre a Classe C diferem tanto na definição de que parcela da população comporia 

essa classe, quanto na avaliação de seu tamanho (em função de critérios um pouco 

distintos adotados por várias fontes).  

Para Silva (2008) na definição dos critérios para caracterização e ident ificação 

das camadas populares nos estudos acadêmicos sobre baixa renda no Brasil não há 

um consenso sobre que linha deve ser utilizada, de acordo com o quadro 9. 
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Quadro 9 – Critérios de caracterização e identificação da baixa renda na literatura . 

Critério Objetivo Terminologias Autores 

Classe D e E; renda familiar 

< 4 S. M. 
Baixa renda Assad e Arruda (2006) 

Classes C, D e E 
Baixa renda; Base da 

pirâmide 
Barros (2007) 

Classes C, D e E Camadas Populares Barros e Rocha (2007) 

Classes C, D e E Baixa renda Giovinazzo (2003) 

Classes C, D e E Classe de baixa renda Godoy e Nardi (2006) 

Renda familiar entre 2 e 10 

S. M. 
Mercado popular Marinho et al. (2004) 

Classes C, D e E Baixa renda Moreira (2006) 

Renda familiar até 10 S. M. Baixa renda Morilhas et al (2006) 

Renda familiar < 4 S. M. Baixa renda Moura et al (2006) 

Tomadores de microcrédito Baixa renda Moura et al (2005) 

Classes C, D, renda entre 2 e 

10 S. M.; Classes C, D e E, 

renda inferior a 10 S. M. 

Baixa renda; Mercado 

popular, mercado de massa. 
Nascimento e Yu (2003) 

Renda familiar < 4 S. M. 

(inferior a R$ 1.200,00) 
Baixa renda Parente et al. (2005) 

Renda familiar < 4 S. M. Baixa renda Ponchio et al. (2006) 

Classe C, D e E; renda 

abaixo de U$$ 1500 
Base da Pirâmide Prahalad (2005) 

Classes C, D e E 
Camadas carentes, mercado 

popular. 
Sobral et al. (2005) 

Classes C, D e E Mercados populares Spers e Wright (2006) 

Classe C Classe C 
The Boston Consulting 

Group (2002) 

Classes C, D e E Baixa renda Wright et al. (2005) 

Fonte: Adaptado de SILVA (2008). 

 

A partir das definições apresentadas no quadro 9 pode-se observar que o 

agrupamento das classes C, D e E está mais alinhado com a maioria dos estudos 

sobre baixa renda encontrados na literatura (SILVA, 2008). 

No Brasil, por ser classificado como país emergente pelo tamanho da 

população e potencial de crescimento econômico, é clara a exploração da temática de 

baixa renda nos últimos dez anos. Assim como no mercado, no meio científico as 

publicações sobre o tema também ganharam espaço, tanto em artigos publicados em 

eventos e periódicos, como por meio de livros (NOGAMI; VIEIRA, 2012). 
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No quadro 10 é apresentado a relação dos livros lançados nos últimos anos 

sobre o mercado de baixa renda no Brasil. 

Quadro 10 – Livros sobre baixa renda no Brasil. 

Godoy e Nardi 
Marketing para o Varejo de Baixa Renda: como 

otimizar o uso dos 4Ps 
2006 

Parente et al. Varejo para a Baixa Renda 2008 

Azevedo e Mardegan 

O Consumidor de Baixa Renda: entenda a 

dinâmica de consumo da nova classe média 

brasileira. 

2009 

Rocha e Silva Consumo na Base da Pirâmide 2009 

Torreta 
Mergulho na Base da Pirâmide: uma nova 

oportunidade para sua empresa 
2009 

Nardi 

A Nova Era do Consumo de Baixa Renda: 

consumidor, mercados, tendências e crise 

mundial 

2009 

Souza A ralé brasileira: quem é e como vive  2009 

Lamounier e Souza 
A classe média brasileira: ambições, valores e 

projetos de sociedade 
2010 

Souza 
Os batalhadores Brasileiros: Nova classe média? 

ou nova classe trabalhadora? 
2010 

Prahalad 
A Riqueza na Base da Pirâmide: como erradicar a 

pobreza com o lucro. 
2010 

Neri 
A Nova Classe Média: o lado brilhante da base da 

pirâmide 
2012 

Pochmann 
Nova Classe Média? O trabalho na base da 

pirâmide social brasileira 
2012 

Bartelt 
A “Nova Classe Média” no Brasil como Conceito 

e Projeto Político 
2013 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

Conforme apresentado no quadro 10 encontramos a maioria dos livros 

utilizando o termo “baixa renda” ou “base da pirâmide” , que também está sendo 

utilizada nesse estudo por ser mais amplamente utilizado na literatura a exemplo de 

Prahalad (2005), Godoy e Nardi (2006), Parente et al. (2008), Azevedo e Mardegan 

(2009), Rocha e Silva (2009), Torreta (2009).  

Porém alguns estudos e autores nos últimos anos como Lamounier e Souza 

(2010) e Neri (2011) têm utilizado a nomenclatura “nova classe média” para designar 

a Classe C que aufere em média a média da sociedade e, que compreende uma fatia 

do consumidor que antes era denominado de baixa renda. 
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Neri (2011, p.18) aborda que: “Nova classe média foi o apelido que demos à 

classe C há anos. Chamar a pessoa de classe C soava depreciativo, pior do que classe 

A ou B.” 

Essa nova abordagem tem suscitado criticas de autores como Souza (2009), 

Souza (2010), Pochmann (2012) e Bartelt (2013) por acreditarem ser mais uma 

estratégia e marketing políticos do governo vigente do que uma mudança 

significativa no âmbito social.  

A crítica ao conceito fica óbvia ao verificar como uma classe que dispõe de 

entre R$ 1.200,00 e R$ 5.174,00 reais de renda familiar, visto o nível de custo de 

vida nas grandes cidades, não constitui uma nova classe média (BARLET, 2013).  

Diante das classificações apresentadas, neste estudo será utilizada uma 

classificação específica para realização da pesquisa, sendo considerados como 

público-alvo, as famílias com renda familiar até 03 salários mínimos, ou seja, serão 

consideradas de baixa renda, para efeito de corte, as famílias que possuam renda 

familiar até R$ 2.172,00 (dois mil cento e setenta e dois reais) com base no salário 

mínimo referente ao mês de abril de 2014 no valor de R$ 724,00 a partir de 

levantamento realizado pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 

Socioeconômicos (DIESSE, 2014).   

Ao comparar esse modelo com a classificação da ABEP, utilizando o critério 

da renda familiar, estão contidos os extratos das classes “C1, C2, D e E”. 

Essa classificação é aplicada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome (MDS) do Governo Federal que é baseada na Constituição Federal 

aonde são consideradas de baixa renda aquelas famílias que têm renda familiar 

mensal de até meio salário mínimo por pessoa ou renda familiar total de até 3 (três) 

salários mínimos, de acordo com Brasil (2007): 

 

Em relação à renda o Decreto n. 6.135, de 26 de junho de 2007 de acordo 

com o Art. 4o, inciso II do Decreto estabelece que família de baixa renda  é 

“aquela com renda familiar mensal  per capita  de até meio salário mínimo; 

ou a que possua renda familiar mensal de até três salários mínimos”. O § 1º 

do art. 6º também define que “famílias com renda superior a que se refere o 

art. 4o, inciso II, poderão ser incluídas no CadÚnico, desde que sua 

inclusão esteja vinculada à seleção ou ao acompanhamento de programas 

sociais implementados por quaisquer dos três entes da Federação.”  
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Essa classificação utilizada pelo MDS dá acesso às famílias de baixa renda a 

políticas públicas como programas de habitação, como o “minha casa, minha vida”, 

saneamento, entre outras. 

 

2.4 Internet e o consumidor de baixa renda 

 

Na medida em que mais pessoas se conectam a Internet todos os dias, não há 

dúvida de que o mundo está mudando – e o comportamento do  consumidor está 

evoluindo mais rápido que o consumidor consegue pronunciar “World Wide Web” 

(SOLOMON, 2011). 

De acordo com pesquisas realizadas pela TNS (2010) a Internet hoje é um 

ponto de encontro fundamental para marcas e consumidores.  Os consumidores estão 

cada vez mais acessando a Internet para dar informações e comparar diferentes 

alternativas antes de tomar uma decisão de comprar um produto.  

Além de ser um canal com capacidade aumentar as informações de uso, a 

Internet também é uma plataforma social (blogs, fóruns, redes sociais, notícias), de 

notável capacidade de influência para decisões de compra, um fato recente que não 

passou despercebido por empresas que já se adaptaram suas estratégias de marketing 

e comunicação para este novo cenário . 

O consumidor através da Internet tem mais chance de fazer uma compra que 

proporcione um melhor resultado na relação custo-benefício, pois este tem um maior 

acesso a informação disponível na web, ao contrário do consumidor dos anos 60, por 

exemplo, que ficava a mercê dos fabricantes que ofereciam o que bem entendiam, 

sem se preocupar em satisfazer seus consumidores  (RICHERS, 1984). 

A Internet está modificando como os consumidores interagem com as 

empresas e entre elas. Os benefícios do comércio eletrônico como o 

compartilhamento de opiniões e recomendações sobre produtos entre consumidores, 

por exemplo, vem acompanhado de problemas potenciais como a falta de privacidade 

(SOLOMON, 2011). 

Com a popularização do acesso à Internet, o poder de consumo aumentou e 

agora são os consumidores que definem o que vão consumir embasados em 

informações que o cercam no seu cotidiano. Cabe às empresas disputar cada 
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consumidor e satisfazê-lo da melhor forma possível (CHAUVEL; MATOS, 2008). 

De acordo com a pesquisa anual do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI, 

2011) os brasileiros adotam de forma cada vez mais rápida e intensa a Internet como 

parte essencial em seu cotidiano, provocando transformações nos seus hábitos nos 

diferentes campos da vida.  

Por outro, os governos, as organizações públicas e privadas também 

incorporam a Internet em seus processos organizacionais, na busca de novas 

possibilidades para cumprir com suas respectivas missões, gerando inegáveis 

impactos sociais, culturais e econômicos.  

O estudo da utilização do uso das Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TIC) tem sido uma constante, principalmente sobre a utilização da Internet nos 

domicílios e empresas brasileiras, esses estudos retratam um avanço expressivo das 

TICs pela população, o crescimento da proporção de domicílios com acesso a 

Internet foi a maior de toda a série histórica (CGI, 2011).  

Segundo resultados da TIC Domicílios 2011, entre os brasileiros que já 

utilizaram Internet, 59% consultaram preços de produtos ou serviços nos 12 meses 

anteriores à pesquisa (CGI, 2011). 

Segundo dados da pesquisa realizada pela empresa Buscapé Company (2013) 

através do seu 28º Relatório Webshoppers E-bit o comércio eletrônico brasileiro 

faturou R$ 12,74 bilhões no primeiro semestre de 2013. Esse valor é, nominalmente, 

24% maior que o registrado no mesmo período de 2012. A quantidade de pedidos 

feitos via web aumentou 20%, chegando a 35,54 milhões.  

Nos últimos anos o acesso da Internet no Brasil se expandiu, principalmente o 

ingresso da população de Baixa Renda. Ao contrário da visão popular, os 

consumidores da base da pirâmide estão se conectando e usando redes revelando que 

eles acolhem mais rapidamente tecnologias avançadas e apresentam uma maior 

demanda reprimida nesse segmento de mercado (AZEVEDO; MARDEGAN, 2009). 

Acompanhando esse cenário de mudanças tem sido frequente o volume de 

estudos relacionados à utilização da Internet pelo público de baixa renda ou base da 

pirâmide pelos principais órgãos públicos, institutos e empresas de pesqui sas do país 

(Governo Federal, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística [ IBGE], Instituto 

Brasileiro de Opinião Pública e Estatística [IBOPE], Webshoppers E-Bit, Data 
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Popular, entre outros) com o objetivo de mensurar o tamanho, potencial e perfil desse 

mercado. 

O número de internautas triplicou no País entre 2005 e 2011, enquanto a posse 

de celular apenas dobrou. E o mais importante: a Internet cresceu com velocidade 

bem maior nas camadas sociais de baixa renda. A proporção de brasileiros que vivem 

em domicílios com computador conectado á Internet passou de 14,6% em 2005 para 

39,4% em 2011. Os usuários da web de baixa renda eram 10,2 milhões e chegaram a 

29,4 milhões nesse mesmo período (PNAD, 2011). 

A questão da inclusão digital tem tido destaque no país. A expansão do crédito 

resultou em 2007, em forte crescimento de vendas de computadores, devido em 

grande parte às compras das classes C e D, o que fez o e-commerce apostar no 

crescimento do mercado popular. O governo federal tem feito sua parte através dos 

programas “Computador para todos” e “Computador na sala de aula”, além do apoio 

a criação de telecentros comunitários (ROCHA; SILVA, 2009). 

A maioria dos domicílios da classe C já está conectada à Internet, mas entre as 

classes DE o acesso domiciliar ainda tem potencial de crescimento. Com uma 

percepção de custo-benefício que vem ficando mais clara para os brasileiros de baixa 

renda, a Internet Banda Larga começa agora a se popularizar. As classes CDE já 

representam 55% desse mercado (DATA POPULAR, 2010). 

Contudo, ainda são poucos os trabalhos acadêmicos que apresentam os termos 

“Internet” e “baixa renda” (também denominado base da pirâmide, classe CDE ou 

nova classe média por alguns estudiosos) de forma relacionada, ou seja, estudos que 

discorram sobre a utilização ou influência da Internet pelo consumidor de baixa 

renda no processo de compra. Em busca realizada nos principais periódicos e revistas 

científicas brasileiras, alguns estudos foram encontrados e são apresentados no 

quadro 11. 
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Quadro 11 – Estudos brasileiros com título com as expressões “Baixa Renda e 

Internet”. 

Autor(es) Título Ano 

Barros 
“Na Internet, todo mundo é feliz”: sociabilidade e 

familiaridade no universo das camadas populares  
2009 

Nazario 
A inclusão digital: os usos da Internet em telecentros e 

lanhouses por jovens de baixa renda 
2010 

Agostini e Meyer 

A classe C cai na rede: nos últimos três anos, mais de 

45 milhões de brasileiros pertencentes a nova classe 

media passaram a acessar a Internet. Um novo mundo 

de consumo e informação se abre para eles -- e 

transforma os negócios 

2010 

Gaia 

O Uso da Internet por Jovens Pertencentes à Base da 

Pirâmide e Jovens Pertencentes às Classes Média e 

Alta: Desenvolvimento e Teste Empírico de Modelo 

para a Análise entre Grupos 

2011 

Carvalho e Freitas 
O Aumento no acesso à Internet por jovens da base da 

pirâmide no Brasil e suas particularidades 
2012 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

A existência de poucos estudos brasileiros buscando relacionar a utilização e 

influência da Internet em relação ao público de baixa renda visto no quadro 11 

demonstra ser um tema considerado ainda como novo com vasto potencial para 

pesquisas e análises. 

 

2.5 Baixa renda e produtos eletroeletrônicos 

 

O consumo de produtos eletroeletrônicos pelo consumidor de baixa renda 

brasileiro tem crescido substancialmente nos últimos anos.  

Segundo a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (ABINEE, 

2014, on line) o faturamento do setor eletroeletrônico no ano de 2013 atingiu R$ 

156,7 bilhões, o que representou crescimento nominal de 8%, o que demonstra a 

importância do setor para a economia. Contudo, o estudo do mercado de 

eletroeletrônicos no segmento de baixa renda no Brasil é um tema ainda pouco 

explorado. 

De acordo com um levantamento do total de pessoas que adquiriu um produto 
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na Internet pela primeira vez no primeiro semestre de 2011, 61% possui renda 

familiar igual ou menor a R$ 3 mil. Os números são um indicativo de que a base da 

pirâmide está mais conectada e consumindo: em 2009, 44,6% dos e-consumidores do 

mercado brasileiro pertenciam, na melhor das hipóteses, à classe C. Este quadro 

mudou e, no primeiro semestre deste ano, o percentual subiu para 46,5%, 

correspondendo cerca de cinco milhões de novos consumidores  (UMBERTI, 2013, on 

line). 

As classes C, D e E representam hoje um segmento muito importante de 

consumidores de eletroeletrônicos. Nos últimos anos suas despesas com esses 

produtos aumentaram mais de 50%. Em 2009, essas classes responderam por 41% do 

consumo de produtos do setor (ASSIS apud CRUZ, 2013). 

Ainda assim, mais da metade das empresas pesquisadas não realiza pesquisas 

de mercado para conhecer este público, embora afirmem que a participação do 

consumidor de baixa renda em seus negócios aumentará nos próximos 10 anos.  

Segundo Pesquisa da Escola de Comunicações e Artes (ECA) da Universidade 

de São Paulo (USP) a maioria das empresas fabricantes de eletroeletrônicos não 

possui planejamento de marketing e comunicação específico para produtos populares, 

isto é, não planejam estratégias de marketing e comunicação de produtos populares 

direcionados à população de baixa renda.  

Os executivos que participaram do estudo acreditam que preço, marca e design 

sejam os critérios mais relevantes para o consumidor de baixa renda no momento da 

compra do eletroeletrônico. Consideram, ainda, que o consumidor é fiel à marca. 

Entretanto, em 62,5% das empresas não são utilizados processos para gerenciar a 

marca dos produtos populares.  

Segundo Assis (apud CRUZ, 2013, on line): 

 

Seria muito importante que as empresas direcionassem esforços para a 

gestão de suas marcas junto aos consumidores de baixa renda. Uma vez 

conquistada à preferência, a tendência é que se construa um relacionamento 

de longo prazo com esse público. 

 

Segundo Chen (2006) para entender o comportamento dos consumidores de 

baixa renda, foram feitas diversas pesquisas quantitativas com esses consumidores 

coordenadas por empresas especializadas em pesquisas de mercado. Em resumo, 
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percebe-se que a qualidade do produto é um elemento muito importante para o 

consumidor de baixa renda. Em seguida, a relevância está nos aspectos relacionados 

ao poder de compra do consumidor de baixa renda, como preço e opção de 

pagamento parcelado. A comunicação no ponto de vendas,  por outro lado, é mais 

relevante que o investimento em informações na Internet ou em folhetos do produto. 

E por fim, o outro atributo que se destaca é o design dos produtos. Os segmentos de 

produtos que já não são considerados inovadores para o consumidor , o design do 

produto pode ser o diferencial na escolha de um produto no ponto de venda.  

A presença de uma rede de assistência técnica e a garantia da qualidade do 

produto são características que as marcas consolidadas possuem, agregando para si 

um diferencial competitivo em relação às marcas desconhecidas.  

Nos segmentos tradicionais de eletroeletrônicos, os produtos das diferentes 

marcas, em um mesmo posicionamento de preço, possuem pouca  diferenciação e, 

desta forma, o design pode exercer um importante papel na decisão de compra do 

consumidor. 

Os atributos mais valorizados pelos consumidores de baixa renda na decisão 

de compra de um aparelho eletroeletrônico vão além do preço. Apesar da importância 

do atributo preço, o mesmo aparece numa posição secundária , em relação a outros 

aspectos, tais como a assistência técnica e garantia do produto, atributos associados à 

valorização da qualidade dos produtos (PARENTE, 2011).  
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3  METODOLOGIA 

 

 

Neste capítulo é apresentada a metodologia utilizada para a realização desta 

investigação. Neste sentido, são apresentadas algumas considerações de ordem 

teórica relativas aos diferentes métodos de investigação, onde estão detalhados o tipo 

de natureza da pesquisa, o universo e amostra, as técnicas de coletas de dados e 

instrumento de pesquisa e o tratamento estatístico de dados utilizado.  

  

3.1 Tipo de pesquisa 

  

A pesquisa do referido estudo pode ser classificada como de caráter 

exploratória e descritiva com natureza quantitativa através do método survey  com 

aplicação de questionário com tratamento dos dados por meio de técnicas estatísticas  

de análise multivariada como análise fatorial exploratória e confirmatória,  testes de 

hipóteses e modelagem de árvores de regressão.  

A pesquisa descritiva é um tipo de pesquisa conclusiva que possui como 

principal objetivo a descrição de algo - geralmente características ou funções de 

mercado. A pesquisa descritiva é particularmente útil quando as perguntas de 

pesquisa buscam descrever um fenômeno do mercado, como a determinação das 

frequências de compra, identificação dos relacionamentos ou realização de previsões. 

Estudos descritivos são utilizados para retratar as variáveis de mercado. Eles 

descrevem o cliente e o mercado e medem a frequência de comportamentos, como o 

de compra. Entre os principais tipos de estudos descritivos estão focados os estudos 

de venda interna ou externamente, a percepção e comportamento do consumidor 

(MALHOTRA, 2011). 

Segundo Tanur (apud PINSONNEAULT; KRAEMER, 1993) a pesquisa survey 

pode ser descrita como a obtenção de dados ou informações, ações ou opiniões de 

determinado grupo de pessoas, indicado como representante de uma população-alvo, 

por meio de instrumento de pesquisa, normalmente um questionário. Através da 

pesquisa survey o interesse é inferir descrições quantitativas de uma população, 

fazendo uso de instrumento pré-definido. 
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3.2 Universo e amostra 

 

O universo da pesquisa diz respeito à população da Região Metropolitana de 

Fortaleza, também conhecida como Grande Fortaleza, que compreende uma 

população total de 3.056.769 habitantes de acordo com o último censo demográfico 

realizado no ano de 2010 (IBGE, 2010).  

No que diz respeito à amostragem, recorreu-se a uma amostra não 

probabilística acidental, constituída pela aplicação do questionário a 517 habitantes.  

Segundo Hair et al. (2005), o tamanho da amostra deve ser superior a 100 

observações, uma vez que foi aplicada a técnica de análise fatorial . Como regra 

geral, o mínimo é ter pelo menos cinco vezes mais observações do que o número de 

variáveis a serem analisadas e o tamanho mais indicado seria de uma proporção de 10 

para um. Visto que o instrumento de coleta é composto de 29 variáveis, de acordo 

com o autor acima o mínimo seria de 290 questionários, contudo conseguiu -se chegar 

a um número superior.  

O tipo de amostragem utilizado foi a não-probabilística acidental, Maroco 

(2010) ressalta que neste tipo de amostragem os elementos da amostra são 

selecionados pela sua conveniência, por voluntariado, ou ainda acidentalmente.  

Cochran (1965) define amostragem acidental simples ou somente acidental  como um 

processo para se selecionar N amostras tiradas de N unidades, de modo que cada  

uma das NCn amostras tenha igual probabilidade de ser retirada.  

Como critério de corte da amostra foram entrevistados somente pessoas que 

atendessem simultaneamente aos 4 critérios estabelecidos: renda familiar até três 

salários mínimos, ou seja, R$ 2.172,00 (dois mil , cento e setenta e dois reais), ter 

idade superior a 14 anos, já ter utilizado a Internet alguma vez e ter comprado algum 

produto eletroeletrônico no último ano. 

 

3.3 Coleta de dados e instrumento de pesquisa  

  

Os dados foram coletados através de pesquisa de campo, com aplicação de um 

questionário junto aos consumidores de baixa renda no período de 28 de março a 30 

de maio de 2014.  
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A coleta de dados foi realizada a partir de um questionário composto de 29 

itens, sendo 9 itens relacionados às características do perfil do consumidor de baixa 

renda de produtos eletrônicos, e um total de 20 itens relacionados a todas as fases do 

processo de decisão de compra, organizados através de uma escala do tipo Likert de 6 

pontos, apresentando para cada item as seguintes seis opções de resposta: 1 - 

Discordo Totalmente, 2 - Discordo Parcialmente, 3 - Discordo, 4 - Concordo, 5 - 

Concordo Parcialmente e 6 - Concordo Totalmente. (APÊNDICE A). 

 Durante a fase de coleta não foram considerados como questionários válidos 

para a pesquisa os indivíduos que no momento da abordagem não atendiam 

simultaneamente aos 4 critérios de corte da amostra. Os entrevistados ao serem 

abordados eram indagados a responder inicialmente as perguntas de corte e 

atendendo a todos critérios, só assim seriam convidados a responder o restante da 

pesquisa. 

 Dessa forma pode-se concluir que o número de pessoas abordadas foi superior 

a quantidade de 517 questionários preenchidos, os indivíduos fora do perfil da 

pesquisa não foram considerados na análise dos resultados.  

 

3.4 Tratamento dos dados 

  

Para tratamento dos dados foram utilizados os softwares  Statistical Package 

for the Social Sciences (SPSS) e  Analysis of Moment Structures (Amos), versão 21, 

para a realização da estatística descritiva, análise fatorial exploratória , analise 

fatorial confirmatória, testes de hipóteses e modelagem de árvores de regressão.  

Os objetivos da cada método foram, primeiramente  com a análise descritiva 

caracterizar o perfil dos entrevistados e, desta forma, caracterizar a amostra. A 

análise fatorial permitiu identificar um pequeno conjunto de fatores, permitindo 

reduzir a dimensão dos dados, sem perda de informação.  

Para isso foi utilizada análise fatorial exploratória (AFE) e em seguida a 

análise fatorial confirmatória (AFC). A validade das escalas foi verificada através d a 

análise do Alpha de Cronbach, BTS e KMO que permitiu verificar se a escala é 

confiável.  

 Para a identificação da etapa com maior utilização e influência da Internet 
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pelos respondentes, aplicou-se o teste de comparação de médias foi utilizado o teste 

ANOVA, por fim foram realizados as árvores de regressão (algoritmo CRT – 

Classification and Regression Trees - CRT), para avaliar o perfil do consumidor de 

baixa renda em cada fase do processo de compra de produtos eletroeletrônicos.  

 

3.4.1 Análise descritiva 

  

A análise descritiva é a fase inicial do processo de estudo dos dados coletados.  

Os métodos de estatística descritiva são utilizados para organizar, resumir e 

descrever os aspectos importantes de um conjunto de características observadas ou 

comparar tais características entre dois ou mais conjuntos de dados.  As ferramentas 

descritivas são os muitos tipos de gráficos e tabelas e também medidas de síntese 

como porcentagens, índices e médias (REIS, E.; REIS, I., 2002). 

 

3.4.2 Análise fatorial 

 

A análise fatorial é uma técnica de análise exploratória de dados que tem por 

objetivo descobrir e analisar a estrutura de um conjunto de variáveis inter -

relacionadas de modo a construir uma escala de medida para fatores que de alguma 

forma controlam as variáveis originais (MAROCO, 2010). 

Assim, o objetivo da análise fatorial é a simplicidade, procurando definir o 

relacionamento entre as variáveis de modo simples e usando um número de fatores 

menor que o número original de variáveis.  

Segundo Figueiredo Filho e Silva Júnior (2010) na Análise Fatorial 

Exploratória (AFE) não há uma exigência da especificação adiantada de um modelo 

que relacione as variáveis latentes às variáveis observadas. Em contrapartida, na 

Análise Fatorial Confirmatória (AFC) o modelo é previamente construído, sendo 

bastante apropriada quando o pesquisador já possui informação sobre as variáveis 

latentes do estudo. 

Para se avaliar a confiabilidade das escalas obtidas aplicou-se o coeficiente de 

Alpha de Cronbach.  

Hill, M. e Hill, A. (2009) propõem uma escala, que pode variar entre o valor 0 

e o valor 1. Para os autores esta escala dá uma indicação aproximada para avaliar o 
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valor de uma medida de confiabilidade. Os mesmos autores ressaltam que o valor do 

alpha aumenta com o número de perguntas.  

De acordo com Malhotra (2004) o alpha de cronbach é a medida de 

confiabilidade da consistência interna que é média de todos os coeficientes possíveis, 

resultantes das diferentes divisões da escala, em duas metades.  

Com o intuito de verificar a aplicabilidade da análise fatorial procedeu -se ao 

cálculo do Teste de Esfericidade de Bartlett e à análise do coeficiente de Kaiser-

Meyer-Olkin (KMO). Se este último produzir resultados superiores a 0,7 prossegue-

se com a análise fatorial (PESTANA; GAGEIRO, 2008). 

O Teste de Esfericidade de Bartlett (BTS) testa a hipótese de igualdade entre a 

matriz de correlações e a matriz de identidade. Neste caso, se o valor de prova 

associado for inferior ao nível de significância adotado, de 0.05, rejeita -se a hipótese 

nula de igualdade entre a matriz de correlações e  a matriz de identidade, havendo 

evidências estatísticas suficientes para afirmar, a um nível de significância de 0.05, 

que as variáveis estão significativamente correlacionadas, que indica que se pode 

aplicar a análise fatorial (PESTANA; GAGEIRO, 2008). 

 

3.4.3 Testes T e ANOVA 

 

Para avaliar a influência de características do respondente nas etapas do 

processo de compra, recorreu-se ao teste ANOVA para analisar as variâncias dos 

grupos, pois apresentavam no fator situacional mais de dois grupos.  

Ao analisar o teste Levene para os grupos foi determinado qual o tipo de teste 

foi utilizado para verificar a igualdade das médias. Para as etapas em que os grupos 

foram identificados com homogeneidade das variâncias, utilizou-se o teste F 

(ANOVA) e para os quais se considera não homogêneo as variâncias foi o teste 

Welch (teste mais robusto de análise).  

Ao identificar diferença de pelo menos uma média nos grupos de acesso à 

Internet, idade e escolaridade foi feito o teste Bonferroni. Esse teste visa identificar 

quais grupos diferem entre si. 
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3.4.4 Árvores de regressão 

  

Árvore de regressão é um método de estratificação que utiliza os valores 

respondidos de uma ou mais variáveis, para classificar registros em grupos 

homogêneos, a partir de um conjunto de variáveis explicativas. Em geral, chamamos 

estes grupos de nós ou estratos. Cada estrato é subdividido em outros dois estratos e 

assim por diante, criando-se a árvore (BREIMAN et al., 1984). 

 

3.5 Hipóteses 

  

O conceito de hipótese, segundo Gil (2007), é uma suposta resposta ao 

problema a ser investigado, aceita ou rejeitada depois de devidamente testada. 

Quando o problema de pesquisa é bem formulado pelo pesquisador, as respostas 

hipotéticas surgem com mais facilidade. Tornando a futura pesquisa possível de ser 

finalizada com credibilidade e segurança.  

Para Acevedo e Nohara (2004, p. 35) “ao iniciar uma investigação deve-se 

formular hipóteses que estejam de acordo com as informações fornecidas na revisão 

bibliográfica.” A partir das afirmações da hipótese, o pesquisador vai coletar dados 

para verificar se elas ocorrem ou não. 

No desenvolvimento do estudo foram levantadas três hipóteses referenciadas a 

partir do que foi estudado no referencial teórico quanto à influência da Internet sobre 

o processo de decisão de compra do consumidor de baixa renda de produtos 

eletroeletrônicos, de acordo com o apresentado no quadro 12. 

Quadro 12 - Hipóteses do estudo. 

Hipóteses do Estudo Referencial Teórico 

H1: O consumidor de baixa renda é mais 

influenciado pela Internet na fase de busca 

informações sobre produtos 

eletroeletrônicos; 

Krautet et al. (1998); Farias et al. (2008); 

IBGE (2010); Blackwell et al. (2011); Data 

Popular (2011); Turchi, (2012), UNICEF 

(2013);  
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(Continuação) 

Hipóteses do Estudo Referencial Teórico 

H2: Os jovens de baixa renda são mais 

influenciados pela Internet no processo de 

decisão de compra de produtos 

eletroeletrônicos; 

Korgaonkar e Wolin (1999); McKinney et 

al. (2002); Ruiz et al. (2002); Toledo et al. 

(2003); Farias (2006); Farias, et al. (2008); 

Kucuk (2009); Pelissaro (2009); IBGE 

(2010); Martins (2013). 

H3: Quanto maior a frequência de uso da 

Internet, maior a influência da Internet no 

processo de compra de produtos 

eletroeletrônicos. 

Emmanouilides e Hammond (2000); Liao e 

Cheung (2001); Farias et al. (2008); 

Antonioli (2010); IBGE (2010); Blackwell 

et al. (2011).  

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

 As hipóteses foram testadas a partir do levantamento de informações obtidas, 

após a coleta realizada através da pesquisa de campo, análise e tratamento de dados 

com a utilização de técnicas estatísticas e com o apoio dos softwares SPSS e Amos. A 

análise dos resultados e discussão são apresentados no próximo capítulo. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Os resultados da pesquisa são apresentados em seis seções. Na primeira parte 

é realizada a descrição da amostra utilizada. Em seguida é realiza uma análise 

descritiva dos 20 indicadores de medida do construto processo de compra, avaliando 

o grau de concordância e discordância em relação à influência da Internet. 

Na terceira e quarta seções são apresentados os resultados da análise fatorial 

exploratória e confirmatória do construto processo de compra.  

Na quinta seção são apresentados os resultados obtidos do teste de comparação 

de médias por  teste ANOVA e teste T. 

Na sexta e última seção são apresentados os resultados das árvores de 

regressão para os construtos: reconhecimento da necessidade, busca de informações e 

avaliação das alternativas, compra e pós-compra utilizando as variáveis explicativas, 

sexo, idade, estado civil, renda, nível de escolaridade e acesso à Internet. 

 

4.1 Descrição da amostra 

 

A análise desta pesquisa foi elaborada a partir de uma amostra constituída por 

517 respondentes. Na tabela 1 são apresentadas as distribuições dos respondentes, 

descrevendo o gênero, o estado civil, o nível de escolaridade, a renda familiar, o 

acesso à Internet e a faixa etária. 

Tabela 1 - Caracterização da amostra da pesquisa com consumidores de baixa renda . 

Variável Item n % 

Gênero 
Feminino 318 61,5 

Masculino 199 38,5 

Total 517 100,0 

Estado Civil 

União Estável 40 7,7 

Divorciado(a) 11 2,1 

Viúvo(a) 1 ,2 

Solteiro(a) 309 59,8 

Casado(a) 156 30,2 

Total 517 100,0 

Nível de 

escolaridade 

Ensino Fundamental ou inferior (1º grau) 68 13,2 

Ensino Médio (2º grau) 168 32,5 

Ensino Superior Incompleto (faculdade/universidade)  227 43,9 

Ensino Superior Completo (faculdade/universidade)  41 7,9 

Pós-graduação (especialização/mestrado) 13 2,5 
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Total 517 100,0 

 (Continuação) 

Renda familiar 

bruta 

Até 01 Salário Mínimo (R$ 724,00) 49 9,5 

01 Salário Mínimo a 02 Salários Mínimos (R$ 724,00 a R$ 

1.448,00) 

213 41,2 

02 Salários Mínimos a 03 Salários Mínimos (R$ 1.448,00 a 

R$ 2.172,00) 

255 49,3 

Total 517 100,0 

Acesso à Internet 

Menos de uma vez por mês 10 1,9 

Mais de uma vez por mês 15 2,9 

Pelo menos uma vez por semana 26 5,0 

Mais de uma vez por semana 48 9,3 

Pelo menos uma vez por dia 96 18,6 

Mais de uma vez por dia 322 62,3 

Total 517 100,0 

Faixa Etária 

Menos de 22 anos 144 27,9 

Entre 22 e 27 anos 119 23,0 

Entre 27 e 33 anos 134 25,9 

Mais de 33 anos 120 23,2 

Total 517 100,0 

Bairro 

Centro 30 5,8 

Luciano Cavalcante 29 5,6 

Jacarecanga 26 5,0 

Messejana 17 3,3 

Montese 16 3,1 

Barra do Ceará 15 2,9 

Carlito Pamplona 14 2,7 

Jardim das Oliveiras 14 2,7 

Jardim Iracema 13 2,5 

Álvaro Weyne 11 2,1 

Monte Castelo 11 2,1 

Quintino Cunha 10 1,9 

Outros 311 60,2 

Total 517 100,0 

Fonte: Pesquisa direta. 

A estatística descritiva aplicada permitiu constatar que, quanto ao gênero, 

61,5% dos respondentes são do sexo feminino e 38,5% do masculino; em relação ao 

estado civil, a maioria é constituída por solteiros (as) com 59,8% dos entrevistados e 

30,2% são casados; quanto ao nível de escolaridade 43,9% dos entrevistados têm  

nível superior incompleto e 32,5%  têm nível médio.  

 No quesito renda familiar bruta, grande parte dos entrevistados ficou dividida, 

com 49,3% das respostas  na faixa de 02 a 03 salários mínimos e 41,2% de 01 a 02 

salários mínimos. No item acesso à Internet, que mede a frequência de uso da 

Internet, 62,3% dos entrevistados acessam a Internet mais de uma vez por dia, 

seguido por 18,6% que acessam pelo menos uma vez por dia. Quanto à idade, grande 

parte da amostra é constituída por jovens, divididos em quatro faixas etárias (abaixo 
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de 22 anos, entre 22 e 27 anos, entre 27 e 33 anos e acima de 33 anos).  

 

4.2 Análise descritiva das variáveis referentes ao processo de compra de 

produtos eletroeletrônicos 

 

Nesta seção são apresentadas as respostas dos respondentes (consumidores de 

baixa renda) em relação às variáveis que formam os construtos desta pesquisa. 

Na tabela 2 é apresentada a frequência das discordância/concordância dos 

respondentes as afirmativas, sendo essas relacionadas à influência da Internet no 

processo de compra de produtos eletroeletrônicos. Neste contexto, cada afirmativa 

tenta explica o grau e a que tipo de etapa do processo de compra os indivíduos são 

mais influenciados pela Internet. 

Tabela 2 - Frequência das discordâncias/concordâncias com as afirmativas referentes 

ao processo de compra de produtos eletroeletrônicos.  

Nº Atividades/Afirmações 

Frequências 

Discordo Concordo 

1 2 3 4 5 6 

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

1 

A Internet influencia a fase de reconhecimento  

da necessidade da compra de produtos  

eletroeletrônicos 

13 

(2,5) 

26 

(5,0) 

31 

(6,0) 

211 

(40,8) 

104 

(20,1) 

132 

(25,5) 

2 

Utilizo a Internet na fase de reconhecimento  

da necessidade da compra de produtos  

eletroeletrônicos. 

20 

(3,9) 

22 

(4,3) 

52 

(10,1) 

202 

(39,1) 

127 

(24,6) 

94 

(18,2) 

3 
Os anúncios online despertam o desejo  

de comprar produtos eletroeletrônicos 

27 

(5,2) 

34 

(6,6) 

45 

(8,7) 

200 

(38,7) 

102 

(19,7) 

109 

(21,1) 

4 
As redes sociais/chats despertam o desejo  

de comprar produtos eletroeletrônicos 

34 

(6,6) 

34 

(6,6) 

60 

(11,6) 

171 

(33,1) 

109 

(21,1) 

109 

(21,1) 

5 

A Internet influencia a fase de  

busca de informações de produtos  

eletroeletrônicos. 

5 

(1,0) 

16 

(3,1) 

25 

(4,8) 

226 

(43,7) 

73 

(14,1) 

172 

(33,3) 

6 

Utilizo a Internet na fase de busca  

de informações de produtos  

eletroeletrônicos 

13 

(2,5) 

9 

(1,7) 

19 

(3,7) 

208 

(40,2) 

81 

(15,7) 

187 

(36,2) 

7 
A Internet facilita a procura dos produtos 

eletroeletrônicos que desejo comprar. 

1 

(0,2) 

12 

(2,3) 

13 

(2,5) 

181 

(35,0) 

78 

(15,1) 

232 

(44,9) 

8 

Na Internet existe toda a informação necessária 

sobre todos os produtos eletroeletrônicos que 

desejo comprar. 

19 

(3,7) 

38 

(7,4) 

66 

(12,8) 

115 

(22,2) 

157 

(30,4) 

122 

(23,6) 

9 
A Internet influencia a fase de avaliação das 

alternativas sobre produtos eletroeletrônicos. 

11 

(2,1) 

14 

(2,7) 

37 

(7,2) 

240 

(46,4) 

115 

(22,2) 

100 

(19,3) 

10 
Utilizo a Internet na fase de avaliação das 

alternativas sobre produtos eletroeletrônicos. 

10 

(1,9) 

27 

(5,2) 

51 

(9,9) 

211 

(40,8) 

105 

(20,3) 

113 

(21,9) 

11 
A Internet facilita a comparação entre as opções 

de produtos eletroeletrônicos disponíveis. 

9 

(1,7) 

14 

(2,7) 

22 

(4,3) 

197 

(38,1) 

99 

(19,1) 

176 

(34,0) 

12 
A Internet facilita a comparação entre 

concorrentes e preços. 

7 

(1,4) 

22 

(4,3) 

24 

(4,6) 

191 

(36,9) 

76 

(14,7) 

197 

(38,1) 
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(Continuação) 

Nº Atividades/Afirmações 

Frequências 

Discordo   Concordo 

1 2 3 4 5 6 

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

13 
A Internet influencia a fase de compra dos 

produtos eletroeletrônicos 

14 

(2,7) 

20 

(3,9) 

58 

(11,2) 

212 

(41,0) 

113 

(21,9) 

100 

(19,3) 

14 
Utilizo a Internet na fase de compra dos 

produtos eletroeletrônicos 

60 

(11,6) 

28 

(5,4) 

105 

(20,3) 

160 

(30,9) 

85 

(16,4) 

79 

(15,3) 

15 
A Internet facilita o processo de compra de 

produtos eletroeletrônicos 

17 

(3,3) 

25 

(4,8) 

49 

(9,5) 

191 

(36,9) 

112 

(21,7) 

123 

(23,8) 

16 
A Internet agiliza a compra de produtos 

eletroeletrônicos 

28 

(5,4) 

29 

(5,6) 

87 

(16,8) 

155 

(30,0) 

121 

(23,4) 

97 

(18,8) 

17 
A Internet influencia na fase de pós-compra dos 

produtos eletroeletrônicos 

17 

(3,3) 

39 

(7,5) 

82 

(15,9) 

187 

(36,2) 

106 

(20,5) 

86 

(16,6) 

18 
Utilizo a Internet na fase de pós-compra dos 

produtos eletroeletrônicos 

41 

(7,9) 

35 

(6,8) 

107 

(20,7) 

156 

(30,2) 

96 

(18,6) 

82 

(15,9) 

19 

Quando estou insatisfeito (a) com o produto 

eletroeletrônico que comprei, através da Internet 

consigo ser ouvido e reclamar com facilidade. 

75 

(14,5) 

66 

(12,8) 

143 

(27,7) 

93 

(18,0) 

99 

(19,1) 

41 

(7,9) 

20 

Compartilho através da Internet minha 

satisfação/insatisfação sobre produtos 

eletroeletrônicos com amigos / conhecidos / 

família 

32 

(6,2) 

27 

(5,2) 

72 

(13,9) 

172 

(33,3) 

83 

(16,1) 

131 

(25,3) 

Fonte: Dados da pesquisa.  

Primeiramente, os itens 1 a 4  estão relacionados à fase de reconhecimento da 

necessidade, em que se percebeu em todos os itens 1 (86,4%), 2 (81,8%), 3 (79,5%) e 

4 (75,3%) um bom nível de concordância acerca da influência da Internet sobre essa 

fase. Para chegar a esses percentuais  realizou-se o somatório dos percentuais de 

respostas dos entrevistados nos níveis 4, 5 e 6 da escala que indicam concordância 

com as afirmações. Fazendo uma média simples do nível de concordância dos itens, 

temos 80,8% de concordância nessa fase. 

O primeiro item analisado do processo de compra de produtos 

eletroeletrônicos foi a afirmativa que tratava da influência da Internet na fase de 

reconhecimento da necessidade, e teve o maior nível de concordância, onde 86,5% 

dos respondentes concordaram em afirmar que a Internet influencia a fase de 

reconhecimento da necessidade, os demais itens relacionados com a fase de 

reconhecimento como a utilização da Internet na respectiva fase, e a presença dos 

anúncios on line e as redes sociais despertando o desejo por produtos e serviços, 

todos tiveram percentual acima de 75% de concordância.   

O item com menor concordância foi o relacionado a mídias sociais como 

forma de despertar o desejo do consumidor com 75,3%, que pode trazer reflexões que 

ainda existe espaço nessas plataformas para que as empresas possam chegar até esse 
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público consumidor, todavia ainda é um percentual bastante representativo de 

concordância, evidenciando de forma geral que o consumidor de baixa renda recebe 

influência da Internet na fase de reconhecimento de necessidade.  

Na fase de busca de informações, foram analisados os itens 5 a 8 , em que se 

percebeu em todos os itens 5 (91,1%),6 (92,1%), 7 (95,0%) e 8 (76,2%) um alto nível 

de concordância acerca da influência da Internet sobre essa fase. Na verdade, se for 

calculada a média final de concordância, é a maior de todas as fases com 88,6% de 

concordância.  

Esse percentual previamente já evidencia que a hipótese que afirma que a fase 

de busca de informações é a fase mais influenciada pela Internet tem certo 

fundamento, contudo as conclusões sobre a referida hipótese serão analisadas e 

discutidas adiante. O item 7, relacionado à facilidade que a Internet proporciona a 

procura de produtos eletroeletrônicos, foi o item que teve o maior percentual de 

concordância de toda a pesquisa, onde 95% dos entrevistados concorda com a 

afirmação.  

Esse resultado demonstra a importância da Internet em termos de praticidade, 

conveniência e custos para esse consumidor. Essa facilidade em obter informações 

sobre os produtos que deseja comprar permite também fazer algumas reflexões para 

as empresas, estas devem sempre buscar estar visíveis na Internet para esses 

consumidores, e analisar em detalhes a interface dos sites, que sejam fáceis de 

navegar, simples na operacionalização e usabilidade.  

Os itens 5 e 6 relacionados à influência e utilização da Internet na fase de 

busca também obtiveram altos índices de concordância, o que mais uma vez fortalece 

a importância dessa fase no processo de decisão de compra de produtos 

eletroeletrônicos. O item 8 teve menor participação, mas ainda bastante positivo, 

com 76,2% que afirmava que na Internet  existia toda a informação necessária sobre 

todos os produtos eletroeletrônicos, objetos de desejo.  

Esse percentual menor, de certa forma indica que ainda 24% dos consumidores 

de baixa renda não vê a Internet como fonte única de informação, mas que precisa 

pesquisar também em lojas físicas, referências e outras fontes, já que nem todos os 

produtos eletroeletrônicos que deseja comprar irão encontrar pesquisando na 

Internet. 
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A fase de avaliação de alternativas, da mesma forma  da fase de busca de 

informações, apresentou os melhores índices de concordância. Com uma diferença 

muito pequena entre as duas fases, foram analisados os itens 9 a 12 , em que se 

percebeu em todos os itens 9 (88,0%), 10 (83,0%), 11 (91,3%) e 12 (89,7%) um alto 

grau de concordância, a média final de concordância, é a segunda maior de todas as 

fases com 88,0% de concordância, valor muito próximo ao encontrado na fase busca 

de informações, o que evidencia o alto grau de aproximação entre duas fases para o 

consumidor, muitas vezes até visto pelo mesmo como uma fase única.  O item 11 que 

está  relacionado à facilidade que a Internet proporciona de comparação entre as 

opções de produtos eletroeletrônicos disponíveis, foi o item que teve o maior 

percentual de concordância da fase, onde 91,3% dos entrevistados concordam com a 

afirmação.  Os demais itens, como a influência e utilização da Internet na fase e a 

facilidade de comparação entre concorrentes e preços também apresentaram altos 

níveis de concordância.  

O percentual mínimo encontrado foi de 83% de concordância na utilização da 

Internet na fase de avaliação de alternativas, que pode ser considerado alto, mas que 

ainda tem espaço para crescer. Algumas ferramentas de comparação de preços, 

marcas e produtos na Internet facilitam bastante hoje a vida do consumidor de baixa 

renda, os números apresentados sugerem que as empresas acompanhem esse processo 

e saibam entender como esse consumidor toma suas decisões.  

Os próximos itens, que vão dos 13 aos 16, estão ligados à fase de compra, em 

que se percebeu em todos os itens 13 (82,2%), 14 (62,7%), 15 (82,4%) e 16 (72,1%) 

bons índices de concordância, a média final de concordância, é a segunda menor de 

todas as fases com 74,9% de concordância, mesmo sendo inferior ao percentual visto 

nas outras fases, ainda indica um bom nível concordância acerca da influência da 

Internet.  

Os itens 13 e 15 relacionados à influência e facilidade do processo de compra 

pela Internet na fase de compra de produtos eletroeletrônicos foram os que 

apresentaram maior nível de concordância da fase, da mesma forma das fases 

anteriores a facilidade que a Internet proporciona no processo de compra apresentou 

o maior nível de concordância com 82,4% das respostas.  

O item 16, relacionado a agilidade  na compra de produtos eletroeletrônicos 

pela Internet, teve uma média participação de 72,1% das respostas,  que pode ser um 
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indicador de que as empresas podem melhorar em seus processos de compra pela 

Internet. Foi visto que a percepção do cliente fica dividida, enquanto 72,1% acham 

que a Internet agiliza, ainda existem 28% que acreditam que não, preferindo realizar 

suas compras de forma presencial.  

Por fim, o item 14, que diz respeito à utilização da Internet para compra de 

produtos eletroeletrônicos apresentou o segundo maior percentual de discordância de 

toda a pesquisa, com 37,3% dos entrevistados que não realizam compra através da 

Internet. Esse valor menor encontrado pode ser justificado, já que nem todo 

consumidor de baixa renda realiza compras pela Internet e o motivo para decisão 

pode estar relacionado a diversos fatores.  

Mesmo assim, com 64,6% de concordância nesse item, pode ser considerado 

um bom indicador  para muitas empresas que ainda pensam que o consumidor de 

baixa renda não compra pela Internet, o que é um grande erro. A realidade e os 

números desta pesquisa, entre outros estudos, têm demonstrado um cenário bem 

diferente. 

Na última fase, de pós-compra  foram analisados os itens 17 a 20, em que se 

percebeu em todos os itens 17 (73,3%), 18 (64,6%), 19 (45,1%) e 20 (74,7%) índices 

um pouco abaixo da média de concordância encontrada na pesquisa, a média final 

desta fase foi a menor de todas as fases com apenas 64,4% de concordância , o que 

indica que existe um nível menor de concordância em relação à influência da Internet 

nessa fase, mas ainda representativo. 

Os itens 17 e 20, relacionados à influência da Internet e o compartilhamento 

de informações sobre satisfação/insatisfação com grupos de referência através da 

Internet  na fase de pós-compra tiveram percentuais de concordância acima de 73%, 

o que se conclui que mesmo com participação menor dos consumidores, a maioria 

dos consumidores de baixa renda acredita que a Internet influencia na fase de pós-

compra, assim como compartilha através da Internet com amigos e parentes sobre o 

seu nível de satisfação da compra realizada.  

Por fim, temos o item 18, referente à utilização da Internet na fase de pós-

compra que teve discordância de 35%. E o item 19 referente à facilidade de receber 

retorno da empresa pela Internet em caso de insatisfação com 55% de discordância, o 

pior resultado da pesquisa. Em ambos os casos, ficam impressões de falta de 
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credibilidade do consumidor de baixa renda com essa fase do processo e em obter 

retornos satisfatórios das empresas através da Internet. 

 

4.3 Análise fatorial exploratória 

 

Nesta subseção são apresentados os resultados obtidos pela análise fatorial 

exploratória para o construto processo de decisão de compra o qual apresentou 20 

indicadores, mensurados por questionário aplicado para este estudo. O objetivo foi 

encontrar as variáveis latentes, isto é, identificar fatores/dimensões que explanem as 

correlações existentes entre as afirmativas.  

 A análise fatorial exploratória é uma técnica multivariada para reduzir a 

quantidade de variáveis observadas, permitindo explanar um conjunto de variáveis 

observadas por meio de variáveis latentes. Os critérios para indicar a boa adequação 

dos fatores foram: critério raiz latente (critério de Kaiser) usada para determinar o 

número de dimensões a serem extraídas; teste estatístico de esfericidade de Bartlett 

(BTS) para avaliar se existe diferença entre a matriz correlação e a matriz identidade, 

implicando que pelo menos uma das variáveis está significativamente correlacionada; 

medida de adequação da amostra (teste Kaiser-Meyer-Olkini - KMO), que quanto 

mais próximo a um melhor, indicando boa interpretação das variáveis observadas 

pelos fatores. Para a análise fatorial exploratória utilizou-se parte da amostra total, 

correspondendo a 251 respondentes. 

A análise resultou na extração de quatro fatores, fixados pelo critério de raiz 

latente, os quais explanam 60,32% das variações dos indicadores. A partir da AFE 

foi visto que as fases do processo de decisão de compra do consumidor de baixa 

renda para produtos eletroeletrônicos poderiam ser devidamente explicadas a partir 

de um modelo composto por somente  quatro fases. Dessa forma as fases de busca de 

informações e avaliação de alternativas foram agrupadas como uma única fase, 

devido ao alto grau de correlação, similaridade das cargas fatoriais entre a s duas 

fases, um dos objetivos foi o de simplificar a análise para extrair os melhores 

resultados para a pesquisa. Neste construto, identificou-se BTS significativo e igual a 

2355,458. O KMO foi aceitável com um índice de 0,899. Assim, os critérios propõem 

uma boa adequação da amostra para extração dos quatro fatores. Na tabela 3 são 

visualizadas as cargas fatoriais e as comunalidades das variáveis observadas nas 
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respectivas dimensões, apresentando todos valores superiores a 0,4.  

Tabela 3 - Cargas fatoriais e as comunalidades das variáveis observadas na AFE. 

Variáveis 

Fatores Comunalidade 

Buscar Informação e 

Avaliar Alternativas 

Reconhecimento 

da Necessidade 
Pós-Compra Compra 

 

item 11 0,852 
   

0,764 

item 12 0,815 
   

0,701 

item 9 0,698 
   

0,618 

item 10 0,654 
   

0,623 

item 7 0,639 
   

0,570 

item 5 0,549 
   

0,518 

item 6 0,522 
   

0,473 

item 8 0,517 
   

0,395 

item 1 
 

0,738 
  

0,597 

item 2 
 

0,678 
  

0,560 

item 4 
 

0,655 
  

0,483 

item 3 
 

0,647 
  

0,503 

item 19 
  

0,828 
 

0,710 

item 17 
  

0,739 
 

0,698 

item 18 
  

0,701 
 

0,633 

item 20 
  

0,641 
 

0,519 

item 15 
   

0,789 0,767 

item 14 
   

0,771 0,695 

item 16 
   

0,716 0,666 

item 13 
 

0,416 
 

0,483 0,570 

Alfa de 

Cronbach 
0,881 0,728 0,789 0,815  

Fonte: Pesquisa direta. 

    Na tabela 3 observam-se também os resultados dos alfas de Cronbach dos 

fatores, indicando um nível bom ou aceitável da confiabilidade do questionário para 

a formação dos fatores apresentados. 

 

4.4 Análise fatorial confirmatória 

 

Após a identificação dos fatores pela análise fatorial exploratória, utilizou -se a 

outra parte da amostra (266 respondentes) para confirmação do ajuste das dimensões, 

isto é, procedeu-se com a análise fatorial confirmatória. A análise fatorial 

confirmatória (AFC) é usada para avaliar a qualidade de ajustamento de modelos de 

medida teórico.  

Conforme Hair Júnior et al. (2005), esta análise é, usualmente, utilizada na 

validação de escalas para mensuração de construtos específicos.  

O modelo AFC para o construto processo de compra foi construído, tendo 

como base as quatro dimensões identificadas na análise fatorial exploratória. Neste 

contexto, visa-se com o modelo AFC confirmar a adequação do modelo apresentado 
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pela AFE, sendo testado o modelo para outra amostra. 

 Na figura 14 é visualizado o modelo inicial do construto processo de 

compra, sendo as quatro dimensões ou variáveis latentes apresentadas e seus 

respectivos pesos fatores padronizados de cada item. Ressalva-se que todos os itens 

apresentaram-se significativos ao modelo, sendo o item 4 com o coeficiente 

padronizado de 0,47, menor que 0,5; entretanto, de maneira geral, identifica -se bom 

modelo. 

 
Figura 14 - Modelo base processo de compra. 

 

 
   

Fonte: Dados da pesquisa com base no output gráfico gerado pelo software SPSS. 

  

 

Após utilização dos índices de modificação do modelo, que servem para a 
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melhoria do ajuste do modelo, tem-se como resultado a figura 15 a qual apresenta o 

modelo AFC com a adição das covariâncias sugeridas pelos índices.  

Neste contexto, observa-se uma alteração dos coeficientes padronizados dos 

itens ao formar as variáveis manifestas, decorrentes das covari âncias entre os erros 

das variáveis observadas. Essa adição não influenciou em perda significativa do 

modelo, pois as covariáveis adicionadas são significativas para o modelo, isto é, 

existe relação entre os itens representados na figura 15. 

Figura 15 - Modelo adaptado do processo de compra. 

 
   

Fonte: Pesquisa direta. 

  

Com a formação dos modelos, observou-se a qualidade do ajustamento dos 

modelos. No quadro 13, identificam-se as estatísticas utilizadas para apresentar a 
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qualidade dos modelos. Assim, observa-se que ambos os modelos alcançaram bom 

ajustamento de acordo com os índices de ajustamento calculados.  

Entretanto, o modelo com a utilização das relações sugeridas pelos índices de 

modificação mostrou-se mais adequado, pois apresentou resultados bom e muito bom 

de ajustamento, tendo sido utilizado na pesquisa. 

Quadro 13 - Medidas de avaliação do ajustamento dos modelos. 

Estatística Valores de referência 
Modelo 

Base 

Modelo c/ 

ajuste IM 

X² 

Valor p 

Quanto menor, melhor; 

p>0,05 

393,585 

0,000 

251,836 

0,000 

X²/gl 

>5 – Ajustamento mau 

]2;5] – Ajustamento sofrível 

]1;2] – Ajustamento bom 

~1 – Ajustamento muito bom 

2,400 1,635 

CFI 

GFI 

TLI 

<0,8 – Ajustamento mau 

[0,8;0,9[ – Ajustamento sofrível 

[0,9;0,95[ – Ajustamento bom 

>0,95 – Ajustamento muito bom 

0,906 

0,871 

0,891 

0,960 

0,916 

0,951 

PGFI 

PCFI 

<0,6 – Ajustamento mau 

[0,6;0,8[ – Ajustamento bom 

>0,8 – Ajustamento muito bom 

0,680 

0,782 

0,672 

0,778 

RMSEA 

(I.C. 90%) 

e 

p-value 

(H0:rmsea<0.05) 

>0,10 – Ajustamento inaceitável  

]0,05;0,10] – Ajustamento bom  

<0,05 – Ajustamento muito bom  

Valor p>0.05 

0,073 

0,065 

0,083 

0,000 

0,049 

0,039 

0,061 

0,550 

AIC 

BCC 

ECVI 

MECVI 

Só para comparar modelos. Quanto 

menor, melhor...  

485,585 

493,503 

1,832 

1,862 

363,836 

373,475 

1,373 

1,409 

Fonte: Pesquisa direta. 

 

4.5 Teste T e ANOVA 

 

A partir dos coeficientes padronizados da análise fatorial confirmatória, foram 

estimados os escores das variáveis latentes, a fim de analisar a influência das 

características dos respondentes nestes escores. 

Para a identificação da etapa com maior utilização e influência da Internet 

pelos respondentes, aplicou-se o teste de comparação de médias. Neste contexto, foi 

utilizado o teste ANOVA de comparação de variâncias que substitui o teste t de Student 

para comparação de mais de dois grupos.  
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Na tabela 4 é visualizada a análise descritiva dos dados, observando-se que as 

médias apresentam valores superiores a 65%, sendo a variável “Busca de 

Informações e Avaliar Alternativas” a dimensão com maior média. Em suma, 

identifica-se que mais de 75% da amostra apresenta média e boa influência da 

Internet no processo compra. 

Tabela 4 - Análise descritiva dos construtos. 

Dimensões Média 
Desvio- 

padrão Mínimo Máximo 
Percentis 

25% 50% 75% 

Rec. da Necessidade 71,9864 15,88136 16,67 100,00 64,4597 73,4562 81,9020 

Compra 70,1163 17,35877 16,67 100,00 61,1121 71,3084 82,2679 

Pós-compra 65,8539 18,23469 16,67 100,00 54,4930 66,6667 79,1349 

Buscar Informação e 

Avaliar Alternativas 
77,1564 14,70083 16,67 100,00 67,9368 76,9943 87,5394 

Fonte: Pesquisa direta. 

  

Para identificar as diferenças entre as etapas do processo de compra, utilizou-se da 

ANOVA de médias repetidas. Este uso decorre das etapas serem relacionadas às informações 

do indivíduo em cada fase. No processo de análise da ANOVA de médias repetidas, primeiro 

analisa-se o teste de esfericidade de Mauchily o qual tem como hipótese a assunção de 

esfericidade. Neste contexto, as variáveis analisadas apresentaram valor significativo, 

indicando rejeição da hipótese; assim, para a análise da diferença de variâncias foi utilizado, 

em vez do usual teste F (usado para quando a hipótese de esfericidade é assumida), o teste 

Huynh-Feldt. 

Neste contexto, de acordo com tabela 5 identificou-se que as etapas do processo de 

compra diferem entre si. 

Tabela 5 - Teste ANOVA de medidas repetidas. 

Testes F Sig. 
Observed 

Power
a
 

Etapas do Processo de Compra 

Esfericidade assumida 88,632 ,000 1,000 

Greenhouse-Geisser 88,632 ,000 1,000 

Huynh-Feldt 88,632 ,000 1,000 

Lower-bound 88,632 ,000 1,000 

Fonte: Pesquisa direta. 

 

Para identificar se as médias apresentadas pela tabela 5 distinguem-se 

estatisticamente, realizou-se o teste t em pares, visualizada na tabela 6, que, 
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conforme os valores p 0,000; identificou-se que as etapas de compra diferem entre si.  

Tabela 6 - Teste T em pares. 

Comparação entre Etapas do  

Processo de Compra 
Média 

Desvio 

padrão 
t 

Grau de 

liberdade 
Valor p 

Reconhecimento da Necessidade x Compra 1,87009 16,32880 2,604 516 ,009 

Reconhecimento da Necessidade x Pós-

compra 

 

6,13247 

 

18,33389 

 

7,605 

 

516 

 

,000 

Reconhecimento da Necessidade x Buscar 

Informação e Avaliar Alternativas 

 

-5,17007 

 

12,88077 

 

-9,126 

 

516 

 

,000 

Compra x Pós-compra 4,26239 16,79222 5,772 516 ,000 

Compra x Buscar Informação e Avaliar 

Alternativas 

 

-7,04015 

 

13,91044 

-

11,508 

 

516 

 

,000 

Pós-compra x Buscar Informação e Avaliar 

Alternativas 

-

11,30254 

 

17,08147 

-

15,045 

 

516 

 

,000 

Fonte: Pesquisa direta. 

 

Neste contexto, identifica-se que a variável ou etapa do processo de compra 

que apresenta maior influência da Internet é a “Busca de informação e Avaliação de 

Alternativas” com média de 77,16%, isto é, os respondentes concordaram em maior 

grau as afirmativas relacionadas a este construto. 

Esses resultados da pesquisa vão de encontro aos resultados encontrados por 

Martins (2013) que afirma que no processo de decisão de compra, a procura de 

informação e avaliação das alternativas revelou-se as fases que sofrem maior 

influência da Internet.   

Ressalva-se que todos os construtos formados apresentam boa concordância 

das afirmativas, ou seja, de maneira geral, os respondentes no processo de compra 

usam a Internet em algumas ou em todas as etapas. 

Para avaliar a influência de características do respondente nas etapas do 

processo de compra, recorreu-se ao teste ANOVA para analisar as variâncias dos 

grupos, pois apresentavam no fator situacional mais de dois grupos.  

Inicialmente, apresentam-se na tabela 7 as estatísticas descritivas das etapas 

do processo de compra, segregadas pelos grupos delimitados pela renda familiar, 

acesso à Internet e faixa etária (a delimitação das categorias de faixa etária foi feita 

com base nos quartis da amostra total).  

 



84 
 

Tabela 7 - Análise descritiva por categorias. 

Variável/Resposta 
Rec. da Nec. 

Média (DP) 

Buscar Inf. 

e Av. Alt. 

Média 

(DP) 

Compra 

Média 

(DP) 

Pós-

compra 

Média 

(DP) 

Renda 

familiar 

bruta 

Até 01 Salário Mínimo (R$ 

724,00) 

70,9421 

(16,6283) 

75,0218 

(13,3831) 

69,1089 

(15,8588) 

65,1557 

(15,0885) 

01 Salário Mínimo a 02 

Salários Mínimos (R$ 

724,00 a R$ 1.448,00) 

71,9168 

(14,6489) 

76,9846 

(14,0314) 

68,3479 

(17,8454) 

64,5408 

(18,0849) 

02 Salários Mínimos a 03 

Salários Mínimos (R$ 

1.448,00 a R$ 2.172,00) 

72,2452 

(16,7552) 

77,7102 

(15,4807) 

71,7870 

(17,1230) 

67,0849 

(18,8789) 

Acesso à 

Internet 

Menos de uma vez por mês 
57,8747 

(27,2366) 

59,2750 

(24,9052) 

48,5763 

(18,9984) 

47,4371 

(22,5006) 

Mais de uma vez por mês 
55,7044 

(22,9322) 

64,4602 

(14,7516) 

54,8137 

(18,2189) 

55,1093 

(9,9086) 

Pelo menos uma vez por 

semana 

65,1607 

(17,5524) 

70,5128 

(15,0001) 

59,1083 

(20,3763) 

60,1456 

(21,7897) 

Mais de uma vez por 

semana 

69,4685 

(16,0666) 

72,1925 

(15,0600) 

64,6852 

(15,0805) 

61,0749 

(17,6343) 

Pelo menos uma vez por 

dia 

71,6003 

(14,5296) 

76,4811 

(11,1204) 

68,9182 

(16,3483) 

64,9522 

(15,7667) 

Mais de uma vez por dia 
74,2247 

(14,4585) 

79,7810 

(14,1911) 

73,5537 

(16,2217) 

68,3685 

(18,2026) 

Faixa 

Etária 

Menos de 22 anos 
73,2278 

(13,4341) 

78,0067 

(12,6315) 

69,7661 

(15,9977) 

64,9129 

(15,7134) 

Entre 22 e 27 anos 
73,7368 

(13,5664) 

80,0061 

(13,9519) 

73,4726 

(16,4314) 

67,2616 

(17,9817) 

Entre 27 e 33 anos 
73,5153 

(15,6825) 

78,7495 

(14,4958) 

71,5692 

(16,9420) 

68,8935 

(19,4057) 

Mais de 33 anos 
67,0536 

(19,6800) 

71,5313 

(16,5450) 

65,5858 

(19,3918) 

62,1930 

(19,4060) 

Escolaridade 

Ensino 

Fundamental ou 

inferior 

72,0144 

(14,7922) 

76,5877 

(12,4005) 

61,8690 

(15,0984) 

59,1702 

(13,9154) 

Ensino Médio 
69,2060 

(17,3041) 

73,9295 

(16,1811) 

67,2678 

(18,1021) 

64,1344 

(18,4376) 

Ensino Superior 

Incompleto 

74,4743 

(14,0636) 

80,0403 

(13,5941) 

74,3169 

(15,8057) 

68,7890 

(18,4005) 

Ensino Superior 

Completo 

72,2334 

(18,2472) 

75,9355 

(15,8870) 

73,0619 

(19,5128) 

69,0599 

(19,5399) 

Pós-graduação 
63,5480 

(17,8636) 

75,3275 

(12,4572) 

67,4277 

(16,7193) 

61,6740 

(18,0234) 

Estado Civil 

União Estável 
69,9983 

(18,2903) 

74,4922 

(15,8991) 

65,6360 

(17,4027) 

62,7144 

(18,5613) 

Divorciado(a) 
60,9951 

(18,5529) 

71,0120 

(23,6113) 

63,5406 

(24,9679) 

65,9968 

(23,6564) 

Viúvo(a) 90,8273 69,1281 63,1277 63,1843 

Solteiro(a) 
72,8711 

(15,3430) 

78,3213 

(13,3758) 

70,9728 

(16,4987) 

66,7195 

(17,4485) 

Casado(a) 
71,3979 

(15,8647) 

76,0171 

(15,9821) 

70,0769 

(18,3241) 

64,9514 

(19,3455) 

Sexo 

Feminino 
72,6121 

(15,5484) 

77,8298 

(14,2265) 

69,4670 

(17,3258) 

65,3889 

(17,7907) 

Masculino 
70,9864 

(16,3894) 

76,0804 

(15,4040) 

71,1539 

(17,4046) 

66,5970 

(18,9444) 
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Fonte: Pesquisa direta. 

  

Inicialmente, ao analisar o teste Levene para os grupos, constatou-se, em todas 

as etapas do processo de compra, homogeneidade das variâncias entre os grupos de 

renda familiar e sexo. Pelos grupos de acesso à Internet, observaram-se na etapa de 

compra a não rejeição da homogeneidade entre as variâncias; enquanto, nas outras 

etapas, considera-se rejeitada essa hipótese.  

Na faixa etária, identificou homogeneidade pelo teste nas etapas de busca de 

informação e avaliação de alternativas, compra e pós-compra (significância de 0,05). 

Pela escolaridade, apenas uma das etapas não assumiu variância igual (pós -

compra). Ao analisar o teste para o estado civil, a exceção com a rejeição da 

homogeneidade da variância foi a etapa de busca de informação e avaliação de 

alternativas. 

Tabela 8 - Teste Levene. 

Variável/Etapa 

do Processo 

Rec. da Nec. 

Levene (Valor 

p) 

Buscar Inf. e Av. 

Alt. 

Levene (Valor p) 

Compra 

Levene (Valor 

p) 

Pós-compra 

Levene (Valor 

p) 

Renda familiar 
0,5568 

(0,5734) 

1,7651 

(0,1722) 

0,3799 

(0,6841) 

1,2238 

(0,2950) 

Acesso à 

Internet 

4,4681 

(0,0005) 

4,9942 

(0,0002) 

1,1320 

(0,3423) 

3,3896 

(0,0051) 

Faixa Etária 
6,6746 

(0,0002) 

2,1507 

(0,0929) 

1,1016 

(0,3480) 

2,3588 

(0,0708) 

Escolaridade 
1,8952 

(0,1100) 

2,3209 

(0,0559) 

1,2909 

(0,2725) 

2,7290 

(0,0286) 

Estado Civil 
0,2800 

(0,8398) 

3,2160 

(0,0226) 

1,0860 

(0,3544) 

1,4620 

(0,2241) 

Sexo 
1,5916 

(0,2077) 

0,8177 

(0,3663) 

0,7433 

(0,3890) 

1,7175 

(0,1906) 

Fonte: Pesquisa direta. 

 

A partir do teste de Levene, observado na tabela 8, é determinado qual o tipo 

de teste será utilizado para verificar a igualdade das médias. Para as etapas em que os 

grupos foram identificados com homogeneidade das variâncias, utilizou-se o teste F 

(ANOVA) e para os quais se considera não homogêneo as variâncias foi o teste 

Welch (teste mais robusto de análise).   

Pela tabela 9 abaixo se observa os testes F ou Welch para os grupos os quais 

foram apresentados as médias e desvio-padrão anteriormente. Identifica-se que o 

acesso à Internet, a faixa etária e a escolaridade mostrarem-se significativas, ou seja, 
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existe diferença entre as médias apresentadas no processo de compra pelas categorias 

apresentadas nas médias anteriores. Pelos grupos formados pela categoria renda 

familiar, estado civil ou gênero, não identificou diferença estatística entre os grupos, 

com valores de p acima de 0,05. 

Tabela 9 - Teste T, F ou Welch. 

Variável/Etapa 

do Processo 

Rec. da Nec. 

t, F ou 

Welch 

(Valor p) 

Buscar Inf. e Av. 

Alt. 

t, F ou Welch 

(Valor p) 

Compra 

t, F ou Welch 

(Valor p) 

Pós-compra 

t, F ou Welch 

(Valor p) 

Renda familiar 
0,1414 

(0,868) 

0,7113 

(0,492) 

2,3815 

(0,093) 

1,1700 

(0,311) 

Acesso à Internet 
4,183* 

(0,003) 

7,165* 

(0,000) 

12,2657 

(0,0000) 

6,760* 

(0,000) 

Faixa Etária 
3,695* 

(0,012) 

8,3766 

(0,0000) 

4,6360 

(0,0033) 

3,2599 

(0,0213) 

Escolaridade 
3,675 

(0,0058) 

4,471 

(0,0015) 

9,216 

(0,0000) 

5,847* 

(0,000) 

Estado Civil 
2,138 

(0,0750) 

1,610 

(0,1703) 

1,293 

(0,2718) 

,570 

(0,6848) 

Sexo 
1,133 

(0,2578) 

1,317 

(0,1883) 

-1,075 

(0,2827) 

-,733 

(0,4641) 

Fonte: Pesquisa direta. 

*Utilizou-se Teste Welch. 

Para a comparação dos grupos de sexo, utilizou-se o teste t, pois é formada por 

dois grupos (masculino e feminino). Retifica-se que o teste de Welch não foi 

adicionado na etapa de Busca de Informação e Avaliação de Alternativas ao 

comparar os grupos de Estado Civil, devido a um dos grupos apresentar um 

respondente, não permitindo a realização do teste pelo software. 

Ao identificar diferença de pelo menos uma média nos grupos de acesso à 

Internet, foi feito o teste Bonferroni. Esse teste visa identificar quais grupos diferem 

entre si, tomando os grupos em pares para análise. Pela tabela  10 são observados 

diferenças ao comparar o acesso à Internet diário aos que utilizam menos de uma vez 

por mês. Em todas as etapas do processo de compra é identificada a inf luência do 

processo de compra pela Internet é impactado pela frequência do uso. 
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Tabela 10 - Teste de Bonferroni para a característica Acesso à Internet. 

Etapa 
Acesso à 

Internet (I) 
Acesso à Internet (J) 

Diferença 

(I–J) 
Valor p 

Reconhecimento da 

Necessidade 

Menos de uma 

vez por mês 
Mais de uma vez por dia -16,35000

*
 ,015 

Mais de uma 

vez por mês 

Mais de uma vez por semana -13,76405
*
 ,039 

Pelo menos uma vez por dia -15,89586
*
 ,003 

Mais de uma vez por dia -18,52026
*
 ,000 

Mais de uma 

vez por 

semana 

Menos de uma vez por mês 11,59379 ,460 

Buscar Informação 

e Avaliar 

Alternativas 

Pelo menos 

uma vez por 

dia 

Menos de uma vez por mês 17,20614
*
 ,004 

Mais de uma vez por mês 12,02093
*
 ,033 

Mais de uma 

vez por dia 

Menos de uma vez por mês 20,50596
*
 ,000 

Mais de uma vez por mês 15,32074
*
 ,001 

Pelo menos uma vez por 

semana 
9,26814

*
 ,020 

Mais de uma vez por semana 7,58848
*
 ,008 

Compra 

Pelo menos 

uma vez por 

dia 

Menos de uma vez por mês 20,34190
*
 ,003 

Mais de uma vez por mês 14,10452
*
 ,032 

 

Mais de uma 

vez por dia 

Menos de uma vez por mês 24,97740
*
 ,000 

Mais de uma vez por mês 18,74002
*
 ,000 

Pelo menos uma vez por 

semana 
14,44541

*
 ,000 

Mais de uma vez por semana 8,86850
*
 ,008 

Pós-compra 

Pelo menos 

uma vez por 

dia 

Menos de uma vez por mês 17,51516
*
 ,049 

Mais de uma 

vez por dia 
Menos de uma vez por mês 20,93148

*
 ,004 

Fonte: Pesquisa direta. 

De acordo com os resultados encontrados no teste Bonferroni, a frequência de 

uso da Internet influencia o processo de decisão de compra do consumidor, de acordo 

com os dados da pesquisa 62,3% dos entrevistados utilizam a Internet mais de uma 

vez por dia, seguido por 18,6% que utilizam pelo menos uma vez por dia, juntos 

fazem com que 80,9% dos consumidores de baixa renda utilizem a Internet 

diariamente. Estes são números bastante representativos, indicando um alto grau de 

utilização da Internet por esses consumidores.  

Alguns estudos reforçam os dados encontrados, no estudo que fizeram sobre o 

mercado asiático, incluíram o nível de uso da Internet para explicar a propensão à 

compra pela rede (LIAO; CHEUNG, 2001).  
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De forma similar, Emmanouilides e Hammond (2000) afirmam que os 

preditores de uso mais frequente da Internet (“heavy users”) são a utilização da rede 

para aplicações amplas, como e-mail pessoal e profissional, tempo decorrido desde o 

primeiro uso da rede e local de uso (casa ou trabalho). 

Trazendo para a realidade brasileira, segundo estudo brasileiro do Fundo das 

Nações Unidas para a Infância e Adolescência (UNICEF, 2013) entre os adolescentes 

que afirmaram  ter acessado a Internet nos últimos três meses anteriores à entrevista, 

a maioria (64%), faz uso da rede diariamente, 26% entra na Internet uma vez por 

semana e 9% acessa a rede apenas uma vez por mês ou menos.  

Segundo Antonioli (2010), este crescimento constante do uso da Internet 

também se reflete no número de compras on-line, que no ano de 2008 equivaleram a 

R$ 8,2 bilhões. 

Ao comparar as idades, identificam-se similaridades da influência da Internet 

nas etapas de compra das faixas inferiores a 33 anos, não apresentando diferença 

significativa. Entretanto, ao comparar com a faixa superior a 33 anos identificam-se 

diferenças significativas, constatando maior influência da Internet pelos com menos 

anos de idade. Na tabela 11 são apresentados os grupos que se diferem 

significativamente. 

Tabela 11 - Teste de Bonferroni para a característica idade. 

Etapa Faixa Etária (I) Faixa Etária (J) 
Diferença 

(I-J) 

Valor 

p 

Reconhecimento da 

Necessidade 
Mais de 33 anos 

Menos de 22 anos -6,17416
*
 ,009 

Entre 22 e 27 anos -6,68318
*
 ,006 

Entre 27 e 33 anos -6,46169
*
 ,007 

Buscar Informação 

e Avaliar 

Alternativas 

Mais de 33 anos 

Menos de 22 anos -6,47540
*
 ,002 

Entre 22 e 27 anos -8,47481
*
 ,000 

Entre 27 e 33 anos -7,21819
*
 ,000 

Compra Mais de 33 anos 
Entre 22 e 27 anos -7,88683

*
 ,003 

Entre 27 e 33 anos -5,98339
*
 ,035 

Pós-compra 
Entre 27 e 33 

anos 
Mais de 33 anos 6,70053

*
 ,020 

Fonte: Pesquisa direta. 

Os resultados encontrados na pesquisa vão de encontro a alguns estudos que 

demonstram uma relação negativa entre idade e uso de Internet, com uma maior 

frequência de uso entre os adolescentes (KRAUT et al., 1998).  

De acordo com pesquisa pelo IBGE (2011) o acesso à Internet continuou 
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sendo maior entre os jovens. As análises mostraram que os grupos etários de 15 a 17 

anos (74,1%, em 2011) e de 18 ou 19 anos de idade (71,8%, em 2011), em todos os 

anos da pesquisa, foram os que apresentaram os maiores percentuais de pessoas que 

acessaram a Internet. 

No Brasil um grupo que tem merecido a atenção dos analistas são os jovens 

pertencentes às classes C, D e E. Hoje, esses jovens, mais sintonizados do que os das 

gerações anteriores, devido à facilidade de acesso via celulares e Internet, não se 

limitam mais ao universo do seu bairro e dos seus amigos. Eles começam a ter um 

consumo similar ao da classe média alta (TURCHI, 2012). 

De acordo com dados da Data Popular (2011) foi constatado que a maioria dos 

internautas emergentes é constituído de mulheres e o público é mais jovem do que a 

média de internautas. A Internet é o meio mais utilizado pelos jovens dessas classes 

e 48 milhões estão nas redes sociais.  

Os números e estatísticas só reforçam e comprovam a importância que o jovem 

de baixa atribui a utilização da Internet no seu processo de compra de produtos 

eletroeletrônicos, as empresas devem buscar focar com mais intensidade esse público 

que tem crescido no Brasil nos últimos anos.  

Por fim, são apresentados na tabela 12 os testes Bonferroni entre os pares dos 

grupos de escolaridade significativos. Observam-se diferenças significativas entre os 

resultados de Ensino Médio e Superior incompleto no reconhecimento de 

necessidades e nas busca de informação e avaliação de alternativas. Na etapa da 

compra, difere-se entre os grupos dos respondentes com Ensino Fundamental e dos 

que tem nível superior (incompleto ou completo) e também entre os grupos de 

Superior incompleto e médio. No pós-compra, os grupos que diferem entre si são o 

Fundamental com os respondentes com Superior incompleto. 
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Tabela 12 - Teste de Bonferroni para a característica nível de escolaridade. 

Etapa Escolaridade Escolaridade Diferença 
Valor 

p 

Reconhecimento 

de Necessidades 
Ensino Médio Ensino Superior Incompleto -5,26831

*
 ,011 

Buscar 

Informação e 

Avaliar 

Alternativas 

Ensino Superior 

Incompleto 
Ensino Médio 6,11086

*
 ,000 

Compra 

Ensino 

Fundamental ou 

inferior 

Ensino Superior Incompleto 
-

12,44793
*
 

,000 

Ensino Superior Completo 
-

11,19295
*
 

,008 

Ensino Superior 

Incompleto 
Ensino Médio 7,04907

*
 ,000 

Pós-compra 

Ensino 

Fundamental ou 

inferior 

Ensino Superior Incompleto -9,61877
*
 ,001 

Fonte: Pesquisa direta. 

Os resultados encontrados demonstram que o nível de escolaridade influencia 

na utilização da Internet no processo de decisão de compra o que corrobora com 

alguns estudos. 

De acordo com pesquisa do IBGE (2012) foi observado que, quanto maior o 

nível de escolaridade, maior era a proporção de pessoas que acessavam a Internet. 

Para aqueles sem instrução e com menos de 4 anos de estudo, em 2011, o percentual 

foi de 11,8%. Entre aqueles com 15 anos ou mais de estudo, 90,2% acessaram a 

Internet.  

De acordo Li et al. (2000), uma das mais significativas diferenças no 

comportamento de compra refere-se ao nível educacional, segundo resultados quais 

descobriram que compradores frequentes na Internet normalmente tem grau 

educacional mais elevado. 

Na próxima seção são apresentadas as árvores de regressão dos construtos do 

processo de decisão: reconhecimento da necessidade, busca de informações e 

avaliação de alternativas, compra e pós-compra. Em cada um dos construtos a análise 

CRT fornece informações sobre quais características pessoais (sexo, idade, acesso a 

Internet, nível de escolaridade) dos respondentes têm mais influência mais 

importante em cada construto analisado. 
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4.6 Árvores de regressão 

  

Conforme Hair Jr. et al. (2005), a árvore de decisão é uma partição sequencial 

de um conjunto de dados, com o intuito de maximizar as diferenças apresentadas da 

variável dependente. Esse método foi utilizado para os construtos estimados da 

análise fatorial, a fim de diferenciar esses construtos, tendo como critérios as 

informações básicas dos respondentes: gênero, idade, renda familiar, escolaridade, 

acesso à Internet e estado civil. As árvores de regressão foram úteis para observar os 

perfis de utilização da Internet em cada fase do processo de compra. 

 

4.6.1 Construto reconhecimento da necessidade 

  

Para este construto, observa-se na figura 16 a árvore de regressão em que 

apresenta as interações manifestadas em grupos com similaridades demográficas. 

Pelos dados do respondente, observou-se aprimoramento dos valores ao segregar pelo 

acesso á Internet e o nível de escolaridade. 
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Figura 16 - Árvore de regressão do construto reconhecimento de necessidade. 

 

Fonte: Dados da pesquisa com base no output gráfico gerado pelo SPSS. 

 

Apesar de variáveis independentes como gênero, estado civil e renda familiar 

não estarem na árvore, é importante como substituto; ou seja, na ausência de uma das 

variáveis responsáveis por dividir os dados, outras podem ser utilizadas para a 

associação. 

A análise por árvores de regressão ou Classification and Regression Trees 

(CRT) fornece informações sobre que características pessoais dos respondentes têm a 
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influência mais importante no construto analisado.  

Tabela 13 - Características dos nós terminais: reconhecimento da necessidade. 

Nº Observações Percentual Média 
Desvio 

Padrão 
Variável/Grupo 

18 12 2,3% 79,7243 16,136 

Idade: Mais de 44 anos; Escolaridade: 

Ensino superior ou inferior; Acesso à 

Internet: Mais de uma vez por dia. 

15 140 27,1% 76,728 13,082 

Idade: Menor de 32 anos; 

Escolaridade: Ensino superior 

incompleto; Acesso à Internet: Mais de 

uma vez por dia. 

16 105 20,3% 73,561 14,129 

Idade: Menos de 32 anos; 

Escolaridade: Ensino superior 

completo ou Ensino médio ou 

fundamental ou inferir; Acesso à 

Internet: Mais de uma vez por dia. 

13 124 24% 72,215 14,198 

Estado Civil: Solteiro, Casado ou 

Viúvo; Acesso à Internet: Mais de uma 

vez por semana ou Pelo menos uma 

vez por dia; Escolaridade: Ensino 

Superior ou inferior. 

6 24 4,6% 71,376 17,221 

Escolaridade: Ensino superior 

completo ou incompleto ou 

fundamental ou inferior; Acesso à 

Internet: Pelo menos uma vez por 

semana, Mais de uma vez por mês, 

Menos de uma vez por mês. 

17 56 10,8% 69,801 15,560 

Idade: Menos de 44 anos; 

Escolaridade: Ensino superior ou 

inferior; Acesso à Internet: Mais de 

uma vez por dia. 

9 12 2,3% 64,262 13,101 

Idade: Menos de 36 anos; 

Escolaridade: Ensino médio; Acesso à 

Internet: Pelo menos uma vez por 

semana, Mais de uma vez por mês, 

Menos de uma vez por mês. 

3 13 2,5% 63,548 17,864 

Escolaridade: Pós-graduação; Acesso à 

Internet: Mais de uma vez por dia, 

Pelo menos uma vez por dia ou Mais 

de uma vez por semana. 

14 16 3,1% 62,270 18,319 

Estado Civil: União Estável ou 

Divorciado; Escolaridade: Ensino 

superior ou inferior; Acesso à Internet: 

Pelo menos uma vez por dia ou Mais 

de uma vez por semana. 

10 15 2,9% 41,622 20,101 

Idade: Mais de 36 anos; Escolaridade: 

Ensino médio; Acesso à Internet: Pelo 

menos uma vez por semana, Mais de 

uma vez por mês, Menos de uma vez 

por mês. 

Fonte: Pesquisa direta. 
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Pela árvore apresentada na figura 16 e pela tabela 13, a variável acesso à 

Internet apresenta-se com uma importância normalizada de 100%, isto é, é a 

característica pessoal que teve maior influência sobre a fase de reconhecimento da 

necessidade de compra.  

O acesso à Internet, comparativamente, é muito mais importante do que a 

idade (90,7%), escolaridade (74%), estado civil (22,5%), sexo (13,4%) e renda 

familiar (12,4%). 

A primeira conclusão obtida é que o acesso à Internet, também chamado de 

frequência de uso da Internet é a característica que mais influência os consumidores 

de baixa renda nessa fase do processo. O que corrobora com os resultados 

encontrados na análise descritiva em que mais de 80% dos consumidores pesquisados 

utilizam a Internet diariamente e no que foi observado a partir dos testes F ou Welch 

para os grupos os quais foram apresentados as médias e desvio-padrão anteriormente. 

Identifica-se que o acesso à Internet mostrou-se significativo, ou seja, existe 

diferença entre a média apresentada no processo de compra pela categoria 

apresentada na média anterior. 

Dessa forma, nessa fase, o perfil do consumidor de baixa renda pode ser 

representado a partir da média por consumidores com mais de 44 anos de idade, com 

maior nível de escolaridade, ensino superior ou inferior, além de  ser um usuário 

frequente da Internet, ao utilizar a Internet mais de uma vez por dia.  

Esses resultados vão de encontro com dados do IBGE (2012) que destacam o 

aumento do percentual de pessoas de 50 anos ou mais de idade que acessavam a 

Internet, que passou de 7,3%, em 2005, para 18,4%, em 2011 e, quanto maior o nível 

de escolaridade, maior era a proporção de pessoas que acessavam a Internet. Para 

aqueles sem instrução e com menos de 4 anos de estudo, em 2011, o percentual foi de 

11,8%. Entre aqueles com 15 anos ou mais de estudo, 90,2% acessaram a Internet. 

 

4.6.2 Construto busca de informações e avaliação das alternativas  

  

Para este construto, observa-se na figura 17 a árvore de regressão em que 

apresenta as interações manifestadas em grupos com similaridades demográficas. 

Pelos dados do respondente, observou-se aprimoramento dos valores ao segregar pelo 

acesso à Internet, nível de escolaridade e idade.  
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Figura 17 - Árvore de regressão do construto busca de informações e avaliação de 

alternativas. 

 
Fonte: Dados da pesquisa com base no output gráfico gerado pelo SPSS. 
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Pela árvore apresentada na figura 17 e pela tabela 14, a maior participação da 

Internet na busca de informação e avaliação de alternativas de produto é observada 

no nó terminal 9 (83,38) o qual inclui os respondentes que utilizam a Internet mais 

de uma vez por dia, com menos de 32 anos e escolaridade superio r incompleto. 

Enquanto, o menor nível de busca de informações e avaliação de alternativas é 

apresentado pelo nó terminal 6 (64,65), sendo formado por respondentes com menor 

uso da Internet e com nível de escolaridade de ensino médio ou ensino superior 

completo. 

Ao analisar quais as características pessoais dos respondentes têm a influência 

mais importante no construto analisado. Averigua-se que o acesso à Internet 

apresenta-se com importância normalizada de 100%, isto é, é a característica pessoal 

que tem a maior influência sobre a fase de busca de informações e avaliação de 

alternativas  

O acesso à Internet, comparativamente, é muito mais importante do que a 

idade (43,2%), escolaridade (33,5%), estado civil (6,6%), renda familiar (2,1%) e 

sexo (0,1%). 

Tabela 14 - Características dos nós terminais: busca de informações e avaliação das 

alternativas. 

Nº Observações Porcentagem Média 
Desvio 

padrão 
Variável/grupo 

9 140 27,1% 83,3767 13,351 

Acesso à Internet: Mais de uma vez por 

dia; Escolaridade: Ensino superior 

incompleto; Idade: Menos de 32 anos. 

8 163 31,5% 78,2784 13,134 

Escolaridade: Ensino Fundamental ou 

inferior; Ensino Médio; Ensino Superior 

Completo; Idade: Menos de 32 anos; 

Acesso à Internet: Mais de uma vez por 

dia ou Pelo menos uma vez por dia. 

4 86 16,6% 75,1890 14,330 

Idade: Mais de 32 anos; Acesso à 

Internet: Mais de uma vez por dia ou 

Pelo menos uma vez por dia. 

5 44 8,5% 75,0580 13,500 

Escolaridade: Ensino Superior 

Incompleto; Ensino Fundamental ou 

inferior; Pós-graduação; Acesso à 

Internet: Mais de uma vez por semana, 

Pelo menos uma vez por semana, Mais 

de uma vez por mês ou Pelo menos uma 

vez por mês. 

10 29 5,6% 73,5615 8,758 

Acesso à Internet: Pelo menos uma vez 

por dia; Escolaridade: Ensino superior 

incompleto; Idade: Menos de 32 anos. 
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(Continuação) 

6 55 10,6% 64,6486 17,333 

Escolaridade: Ensino Médio; Ensino 

Superior Completo; Acesso à Internet: 

Mais de uma vez por semana, Pelo 

menos uma vez por semana, Mais de 

uma vez por mês ou Pelo menos uma 

vez por mês. 

Fonte: Dados da pesquisa com base no output gráfico gerado pelo SPSS. 

Os resultados encontrados sobre o perfil do consumidor de baixa renda na fase 

de busca de informações e avaliação de alternativas coincidem com a fase anterior 

por trazer a variável frequência de uso da Internet como característica que mais 

influencia os consumidores de baixa renda nessa fase do processo.  

Da mesma forma que na fase anterior os resultados encontrados na árvore de 

regressão desta fase do processo de compra estão em concordância com os resultados 

encontrados na análise descritiva em que mais de 80% dos consumidores pesquisados 

utilizam a Internet diariamente e no que foi observado a partir dos testes F ou Welch. 

Confirmando o acesso à Internet como significativo. 

O perfil do consumidor de baixa renda na fase de busca de informações e 

avaliação de alternativas pode ser representado a partir da média por consumidores 

com menos de 32 anos de idade, ou seja, nessa fase se percebeu uma mudança na 

faixa etária do consumidor, composto mais por jovens, em relação à fase de 

reconhecimento de necessidades. 

Os resultados encontrados vão de encontro ao estudo do UNICEF (2013) onde 

buscar informações se constitui como um dos principais usos da Internet. Ao longo 

do referido estudo foram identificadas quais informações eram mais pesquisadas e foi 

percebido que 40% dos jovens utilizam para procurar informações sobre produtos e 

serviços. 

Ainda em relação a perfil do consumidor de baixa renda na fase de busca de 

informações e avaliação de alternativas, foi visto que o nível de escolaridade com 

maior média apresentada são os jovens com Ensino Superior incompleto, além de 

serem usuários frequentes da Internet, ao utilizarem a Internet mais de uma vez por 

dia.  

Da mesma forma esses resultados vão de encontro com dados do IBGE (2012) 

onde de 2005 para 2008, o aumento da proporção de pessoas que acessaram a 



98 
 

Internet foi maior nos grupos etários que abarcavam as idades de 10 a 24 anos. No 

período de 2008 para 2011, o maior aumento ocorreu nos grupos e tários de 25 a 39 

anos de idade e, quanto maior o nível de escolaridade, maior era a proporção de 

pessoas que acessavam a Internet. 

  

4.6.3 Construto compra 

 

 Para este construto, observa-se na figura 18 a árvore de regressão em que 

apresenta as interações manifestadas em grupos com similaridades demográficas. 

Pelos dados do respondente, observou-se aprimoramento dos valores ao segregar pelo 

acesso á Internet, nível de escolaridade, idade, sexo e renda familiar. Observa-se a 

utilização múltipla de algumas variáveis independentes para a segregação de nó.  
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Figura 18 - Árvore de regressão do construto compra. 

 

Fonte: Dados da pesquisa com base no output gráfico gerado pelo SPSS. 

 

Pela árvore apresentada na figura 18 e pela tabela 15, a maior participação da 

Internet na compra do produto é observada no nó terminal 12 (83,07) o qual inclui os 
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respondentes que mais frequentemente usam a Internet, homens com nível de 

superior (incompleto e completo) de ensino e renda familiar até dois salários 

mínimos. Enquanto, o menor nível de compra é apresentado pelo nó terminal 2 

(60,10), sendo formado por respondentes com menor uso da Internet. 

Ao analisar quais as características pessoais dos respondentes têm a influência 

mais importante no construto analisado, mais uma vez  o acesso à Internet apresenta-

se com importância normalizada de 100%, isto é, é a característica pessoal que tem a 

maior influência sobre a fase de compra. 

 O acesso à Internet, comparativamente, é muito mais importante do que a 

idade (60,7%), escolaridade (28,2%), renda familiar (11,1%), sexo (7,5%) e estado 

civil (7,0%). 

Tabela 15 - Características dos nós terminais: compra. 

Nº Observações % Média 
Desvio 

padrão 
Variável/grupo 

12 27 5,2 83,0693 14,949 

Renda familiar: Até 1 SM, 1 SM a 2 

SM; Sexo: Masculino; Escolaridade: 

Ensino superior completo ou 

incompleto; Acesso à Internet: Mais de 

uma vez por dia ou Pelo menos uma 

vez por dia. 

16 29 5,6 78,9990 14,659 

Idade: Mais de 26 anos; Renda 

familiar: 2 SM a 3 SM; Sexo: 

Masculino; Escolaridade: Ensino 

superior completo ou incompleto; 

Acesso à Internet: Mais de uma vez por 

dia ou Pelo menos uma vez por dia.  

17 99 19,1 76,5924 13,398 

Idade: Menos de 32 anos; Sexo: 

Feminino; Escolaridade: Ensino 

superior completo ou incompleto; 

Acesso à Internet: Mais de uma vez por 

dia. 

9 86 16,6 72,5547 15,771 

Idade: Menos de 28 anos; Escolaridade: 

Pós-graduação, médio ou fundamental 

ou inferior; Acesso à Internet: Mais de 

uma vez por dia ou Pelo menos uma 

vez por dia. 

15 26 5,0 72,2121 16,921 

Idade: Menos de 26 anos; Renda 

familiar: 2 SM a 3 SM; Sexo: 

Masculino; Escolaridade: Ensino 

superior completo ou incompleto; 

Acesso à Internet: Mais de uma vez por 

dia ou Pelo menos uma vez por dia.  
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(Continuação) 

Nº Observações % Média 
Desvio 

padrão 
Variável/grupo 

18 32 6,2 69,2827 14,045 

Idade: Mais de 32 anos; Sexo: 

Feminino; Escolaridade: Ensino 

superior completo ou incompleto; 

Acesso à Internet: Mais de uma vez por 

dia. 

10 71 13,7 67,1251 16,020 

Idade: Mais de 28 anos; Escolaridade: 

Pós-graduação, médio ou fundamental 

ou inferior; Acesso à Internet: Mais de 

uma vez por dia ou Pelo menos uma 

vez por dia. 

14 24 4,6 66,6020 21,038 

Acesso à Internet: Pelo menos uma vez 

por dia; Sexo: Feminino; Escolaridade: 

Ensino superior completo ou 

incompleto. 

5 24 4,6 61,8899 15,524 

Idade: Menos de 15 anos; Escolaridade: 

Pós-graduação, médio ou fundamental 

ou inferior; Acesso à Internet: Mais de 

uma vez por dia ou Pelo menos uma 

vez por dia. 

2 99 19,1 60,0977 17,998 

Acesso à Internet: Mais de uma vez por 

semana; Pelo menos uma vez por 

semana; Mais de uma vez por mês; 

Menos de uma vez por mês. 

Fonte: Pesquisa direta. 

 

O perfil do consumidor de baixa renda na fase de compra coincide com a fase 

anterior por trazer a variável frequência de uso da Internet, mais uma vez como 

característica que mais influencia os consumidores de baixa renda nessa fase do 

processo.  

Da mesma forma que na fase anterior os resultados encontrados na árvore de 

regressão desta fase do processo de compra estão em concordância com os resultados 

encontrados na análise descritiva em que mais de 80% dos consumidores pesquisados 

utilizam a Internet diariamente e no que foi observado a partir dos testes F ou Welch. 

Confirmando que o acesso à Internet como significativo. 

O perfil do consumidor de baixa renda na fase de compra pode ser 

representado a partir da média por consumidores do sexo masculino, maiores de 26 

anos, com renda familiar entre 1 e 2 salários mínimos com ensino superior 

incompleto, além de serem usuários frequentes da Internet, ao utilizarem a Internet 

mais de uma vez por dia. Nessa fase alguns fatores como renda e sexo foram 
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incrementados na análise, quanto à idade também pode ser considerado como público 

jovem.  

Em relação ao sexo de acordo com Morgado (2003) o fato de haver certa 

inclinação para usuários majoritariamente do gênero masculino, deve-se aos homens 

estarem ligeiramente mais inclinados a fazerem todo o tipo de compras pela rede. 

Quanto ao nível educacional, o autor encontrou resultados que o grupo que já 

experimentou compras pela Internet tende a ter o curso superior completo, enquanto 

que o de não-compradores caracteriza-se mais por tê-lo ainda incompleto. 

 

4.6.4 Construto pós-compra 

  

Para este construto, observa-se na figura 19 a árvore de regressão em que 

apresenta as interações manifestadas em grupos com similaridades demográficas. 

Pelos dados do respondente, observou-se aprimoramento dos valores ao segregar pelo 

acesso á Internet, nível de escolaridade, idade. 
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Figura 19 - Árvore de regressão do construto pós-compra. 

 
Fonte: Dados da pesquisa com base no output gráfico gerado pelo SPSS. 
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Pela árvore apresentada na figura 19 e pela tabela 16, a maior participação da 

Internet na pós-compra do produto é observada no nó terminal 10 (77,31) o qual 

inclui os respondentes com mais de 44 anos que mais frequentemente usam a Internet 

com escolaridade entre ensino médio e superior completo. Enquanto, o menor nível 

de pós-compra é apresentado pelo nó terminal 6 (49,99), sendo formado por 

respondentes com menor uso da Internet e acima de 42 anos de idade. 

Ao analisar quais as características pessoais dos respondentes têm a influência 

mais importante no construto analisado, averigua-se que a idade apresenta-se com 

importância normalizada de 100%, isto é, é a característica pessoal que tem a maior 

influência sobre a fase de pós-compra.  

A idade, comparativamente, é muito mais importante do que o acesso à 

Internet (64%), escolaridade (47,4%), estado civil (4%) e renda familiar (0,1%).  

Tabela 16 - Características dos nós terminais: pós-compra. 

Nº Observações % Média 
Desvio 

padrão 
Variável/grupo 

10 15 2,9 77,3123 21,040 

Idade: Mais de 44 anos; 

Escolaridade: Ensino Médio, 

Superior Incompleto ou Completo; 

Acesso à Internet: Mais de uma vez 

por dia ou Pelo menos uma vez por 

dia. 

14 193 37,3 70,7272 17,828 

Idade: Mais de 24 anos; 

Escolaridade: Ensino Médio, 

Superior Incompleto ou Completo; 

Acesso à Internet: Mais de uma vez 

por dia ou Pelo menos uma vez por 

dia. 

16 11 2,1 68,1193 8,772 

Idade: Mais de 38 anos; 

Escolaridade: Ensino Médio, 

Superior Incompleto ou Completo; 

Acesso à Internet: Mais de uma vez 

por dia ou Pelo menos uma vez por 

dia. 

13 118 22,8 66,6490 17,652 

Idade: Menos de 24 anos; 

Escolaridade: Ensino Médio, 

Superior Incompleto ou Completo; 

Acesso à Internet: Mais de uma vez 

por dia ou Pelo menos uma vez por 

dia. 

7 46 8,9 62,7923 13,584 

Idade: Menos de 28 anos; 

Escolaridade: Pós-graduação ou 

Fundamental ou inferior; Acesso à 

Internet: Mais de uma vez por dia 

ou Pelo menos uma vez por dia. 
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(Continuação) 

Nº Observações % Média 
Desvio 

padrão 
Variável/grupo 

5 74 14,3 61,4415 17,221 

Idade: Menos de 42 anos; Acesso à 

Internet: Mais de uma vez por 

semana, Pelo menos uma vez por 

semana, Mais de uma vez por mês 

ou Pelo menos uma vez por mês.  

15 22 4,3 57,0757 16,314 

Idade: Menos de 38 anos; 

Escolaridade: Ensino Médio, 

Superior Incompleto ou Completo; 

Acesso à Internet: Mais de uma vez 

por dia ou Pelo menos uma vez por 

dia. 

8 13 2,5 52,4655 14,744 

Idade: Mais de 28 anos; 

Escolaridade: Pós-graduação ou 

Fundamental ou inferior; Acesso à 

Internet: Mais de uma vez por dia 

ou Pelo menos uma vez por dia. 

6 25 4,8 49,9887 20,516 

Idade: Mais de 42 anos; Acesso à 

Internet: Mais de uma vez por 

semana, Pelo menos uma vez por 

semana, Mais de uma vez por mês 

ou Pelo menos uma vez por mês.  

Fonte: Pesquisa direta. 

  

Diferentemente das demais fases do processo de compra a variável acesso a 

Internet, também chamada de frequência de uso da Internet, não foi a característica 

que mais influenciou os consumidores de baixa renda nessa fase do processo, e sim a 

idade, onde os consumidores de baixa renda com mais de 44 anos de idade 

apresentam média superior, mais uma reforça os últimos dados do IBGE (2012) que 

destacam o aumento do percentual de pessoas de 50 anos ou mais de idade que 

acessavam a Internet, que passou de 7,3%, em 2005, para 18,4%, em 2011.  

Dessa forma, o perfil do consumidor de baixa renda na pós-compra pode ser 

representada a partir da média por consumidores com mais de 44 anos de idade, com 

maior nível de escolaridade, além de ser um usuário frequente da Internet, ao utilizar 

a Internet mais de uma vez por dia.  
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5 CONCLUSÕES 

 

 

Nesse capítulo estão sintetizadas as conclusões do estudo, baseado nas 

informações obtidas a partir dos dados levantados na pesquisa de campo em 

confronto com o referencial teórico e as hipóteses sugeridas, assim como as 

limitações do estudo e recomendações para futuros estudos.  

O objetivo do estudo foi analisar a influência da Internet no processo de 

decisão de compra de produtos eletroeletrônicos do consumidor de baixa renda  na 

Grande Fortaleza. Por meio de uma pesquisa de natureza quantitativa, 517 indivíduos 

foram pesquisados por meio de um questionário composto por 09 itens que tinham o 

objetivo de levantar o perfil do consumidor de baixa renda de produtos 

eletroeletrônicos e 20 itens  que buscavam entender a influência da Internet nas 05 

fases do processo de decisão de compra a partir do modelo de Blackwell et al (2011), 

para a compra de produtos eletroeletrônicos. A partir da análise fatorial realizada, as 

05 fases foram reduzidas a 04 dimensões para análise, fazendo com que as fases de 

busca de informações e avaliação de alternativas fossem agrupadas como uma única 

fase do processo.   

Dentre os objetivos específicos, o primeiro foi levantar o perfil do consumidor 

de baixa renda de produtos eletroeletrônicos na Grande Fortaleza, a partir dos dados 

encontrados na pesquisa, esse perfil pode ser descrito como:  consumidora do sexo 

feminino, solteira, estudante universitária, com menos de 22 anos, renda familiar de 

02 a 03 salários mínimos e que utiliza a Internet mais de uma vez por dia. 

O segundo objetivo específico, foi  investigar os perfis de consumidores de 

baixa renda mais influenciados pela Internet em cada fase do processo de decisão de 

compra de produtos eletroeletrônicos, através do método estatístico de árvore de 

regressão, em cada fase foram encontradas as seguintes informações : 

- Fase de reconhecimento da necessidade: os resultados encontrados 

demonstram que as características pessoais dos respondentes têm a influência mais 

importante nessa fase o acesso à Internet, comparativamente, é muito mais 

importante do que a escolaridade (71,5%), idade (39,2%), renda familiar (0,4%) e 

Estado Civil (0,1%). 
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- Fase de busca de informações e avaliação de alternativas: os resultados 

encontrados demonstram que as características pessoais dos respondentes têm a 

influência mais importante nessa fase, mais uma vez o acesso à Internet, 

comparativamente, é muito mais importante do que a idade (43,2%), escolaridade 

(33,5%), estado civil (6,6%), renda familiar (2,1%) e sexo (0,1%).  

- Fase de compra: os resultados encontrados demonstram que as 

características pessoais dos respondentes têm a influência mais importante nessa 

fase, assim como nas fases anteriores o acesso à Internet acesso à Internet, 

comparativamente, é muito mais importante do que a idade (60,7%), escolaridade 

(28,2%), renda familiar (11,1%), sexo (7,5%) e estado civil (7,0%).  

- Fase de pós-compra: os resultados encontrados demonstram que as 

características pessoais dos respondentes têm a influência mais importante nessa 

fase, assim como em todas as outras fases anteriores, o acesso à Internet, 

comparativamente, é muito mais importante do que a escolaridade (74,0%), idade 

(57,5%) e estado civil (0,1%). 

O terceiro objetivo específico foi identificar em qual (is) fase(s) do processo 

de decisão de compra de produtos eletroeletrônicos a Internet influenciava mais o 

consumidor de baixa renda, onde se verificou que a primeira hipótese que tinha sido 

levantada no estudo de que o consumidor de baixa renda era mais influenciado pela 

Internet na fase de busca de informações se confirmou em parte, pois através dos 

resultados encontrados foi visto que a fase de avaliação de alternativas foi agrupada 

junto à fase de busca, sendo considerada como uma etapa única do processo, pela 

similaridade e correlação das respostas.  

Dessa forma, a variável ou etapa do processo de compra que apresentou maior 

influência da Internet foram as etapas de “Busca de informação e Avaliação de 

Alternativas” com média de 77,16%, isto é, os respondentes concordaram em maior 

grau as afirmativas relacionadas a este construto.  

Importante destacar que todos os construtos formados apresentam boa 

concordância das afirmativas, ou seja, de maneira geral, os respondentes no processo 

de compra usam a Internet em algumas ou em todas as etapas. Isso fortalece o que 

pesquisas anteriores já mencionaram que o consumidor é influenciado pela Internet 
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em seu processo de decisão de compra. 

A segunda hipótese do estudo foi que os jovens de baixa renda seriam mais 

influenciados pela Internet no processo de decisão de compra de produtos 

eletroeletrônicos, ou seja, a idade seria uma característica ou um fator significativo 

que influenciaria a utilização da Internet no processo de compra.  

Ao aplicar o teste ANOVA e ao comparar as idades, identificaram-se 

similaridades da influência da Internet nas etapas de compra das faixas inferiores a 

33 anos, não apresentando diferença significativa. Entretanto, ao comparar com a 

faixa superior a 33 anos identificou-se diferença significativas, constatando maior 

influência da Internet nos indivíduos com idades inferiores a 33 anos.  

A terceira e última hipótese levantada no estudo foi que quanto maior fosse o 

acesso a Internet (frequência de uso da Internet) maior seria a influência da Internet 

no processo de compra de produtos eletroeletrônico por esse consumidor de baixa 

renda.  

De acordo com o teste de Bonferroni, observaram-se diferenças ao comparar o 

acesso à Internet diário aos que utilizavam menos de uma vez por mês. Em 

praticamente todas as fases do processo de decisão de compra a variável acesso a 

Internet (frequência do uso) foi a que mais influenciou o consumidor de baixa renda 

no processo de decisão de compra de produtos eletroeletrônicos, ou seja, quanto 

maior o acesso a Internet, maior a influência da Internet no processo de compra.  

Por meio do método estatístico de árvores de regressão também pode ser 

constatado de cada fase do processo de compra, o acesso à Internet apresentou-se 

com importância normalizada de 100%, isto é, é a característica pessoal que teve a 

maior influência sobre todas as fases do processo de compra de produtos eletrônicos.  

Ressalva-se que ao analisar a renda familiar bruta não foi significativa nas 

etapas, exceto a etapa de compra pelo nível de 10%, isto é, observaram-se diferenças 

na influência da Internet nesta etapa pelos grupos com diferentes rendas.   

A partir dos resultados encontrados na pesquisa, conforme visto na análise dos 

dados identifica-se que mais de 75% da amostra da pesquisa apresenta média e boa 

influência da Internet no processo de compra e que todos os construtos formados 

apresentam boa concordância das afirmativas, ou seja, de maneira geral, os 

respondentes no processo de compra utilizam a Internet em algumas ou em todas as 
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fases do processo de compra de produtos eletrônicos.  

O estudo permitiu analisar com mais detalhes qual a influência da Internet no 

processo de decisão de compra dos produtos eletroeletrônicos dos consumidores de 

baixa renda da Grande Fortaleza, a partir do levantamento das características e do 

perfil desse consumidor, ao mesmo tempo investigando que perfil recebe mais 

influência da internet em cada uma das fases e por fim identificado em qual fase  a 

internet mais exerce influencia no processo de decisão de compra. 

Os resultados encontrados na pesquisa, demonstram em primeiro lugar a 

grande influência que a Internet tem no processo de decisão de compra de um 

produto eletroeletrônico. Os números do estudo mostram que o consumidor de baixa 

renda está sendo influenciado pela Internet em todas as fases do processo de compra, 

principalmente nas fases de busca de informações e avaliação de alternativas.  

Uma primeira sugestão é que as organizações que comercializam 

produtos/serviços para o mercado de baixa renda ou produtos eletroeletrônicos de 

forma geral precisam estar presentes cada vez mais na Internet, ter presença digital 

através de plataformas e canais de relacionamento voltadas para o público de baixa 

renda.  

Uma segunda observação é que esse consumidor, de acordo com o estudo, é 

mais influenciado ainda na fase de busca de informações e avaliação de alternativas, 

dessa forma as organizações e suas marcas precisam ter ferramentas e infraestrutura 

adequadas que facilitem o trabalho de busca e de comparação de ofertas, produtos, 

condições e preços.  

Dados relativos ao perfil do consumidor, como a idade, a frequência de uso da 

Internet entre outras informações contidas na pesquisa podem auxiliar as 

organizações  no momento de definição de estratégias de comunicação e promoção, 

ou no estabelecimento de plataformas na Internet, compreendo melhor o perfil e 

comportamento desse consumidor. Além de poder contribuir como fonte de pesquisa 

para estudiosos da área e demais interessados. 

Por fim, o estudo tem suas limitações, quanto ao tamanho e tipo de amostra 

adotado e quanto à região geográfica trabalhada. O estudo pode ser ampliado, no 

intuito de compreender o comportamento do consumidor de outras capitais brasileiras   

ou ainda ao utilizar outras variáveis com diferentes análises e correlações. 



110 
 

REFERÊNCIAS 

 

 

AAKER, David A.; KUMAR, V.; DAY, George S. Pesquisa de marketing. São 

Paulo: Atlas, 2001.  

ACEVEDO, Cláudia Rosa; NOHARA, J.J. Monografia no curso de administração: 

guia completo de conteúdo e forma. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2004. 

AGOSTINI, Renata; MEYER, Carolina. A classe C cai na rede: nos últimos três 

anos, mais de 45 milhões de brasileiros pertencentes a nova classe media passaram a 

acessar a Internet. Um novo mundo de consumo e informação se abre para eles -- e 

transforma os negócios. Revista Exame, v.44, n.19, p.34, out. 2010. 

ANTONIOLI, L. Estatísticas, dados e projeções atuais sobre a Internet no Brasil. 

Disponível em: <http://www.tobeguarany.com/Internet_no_brasil.php>. Acesso em: 

17 jan. 2010. 

ARAUJO, Fabio Francisco; ARAUJO, Maria Francisco Jales de; CHAUVEL, Marie 

Agnes; SCHULZE, Marianne Fatio; SILVA, Renata Celi Moreira da. Aspirações de 

consumo de jovens de baixa renda: um estudo exploratório em uma comunidade da 

zona sul do Rio de Janeiro. In: VI ENEC - Encontro Nacional de Estudos do 

Consumo, 2012. Anais... Rio de Janeiro: ESPM, 2012. 

ASSAD, Marta Maria Nogueira; ARRUDA, Maria Cecília Coutinho de. Consumidor 

de baixa renda: o modelo de dinâmica do processo de compra. In: XXX ENANPAD, 

2006, Salvador. Anais... Salvador: ANPAD, 2006. [CD-ROM].   

ASSIS, Evange Elias. Modelos de análise integrada para  a definição de 

estratégia de marketing e comunicação de produtos eletroeletrônicos populares . 

2010.  Tese (Doutorado) - Departamento de Relações Públicas, Propaganda e 

Turismo/Escola de Comunicações e Artes/ Universidade de São Paulo. São Paulo, 

2010. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA – 

ABINEE. Releases ABINEE. Disponível em: 

<http://www.abinee.org.br/noticias/releases.htm> Acesso em: 02 mar. 2014. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE PESQUISA – ABEP .  Dados 

com base no levantamento sócio econômico 2011 . IBOPE 2013. Disponível em: 

<http://www.abep.org.br> Acesso em: 02 mar. 2013.  

AZEVEDO, Marcelo da Rocha; MARDEGAN, Elyseu. O consumidor de baixa 

renda. Rio de Janeiro: Elsevier/Campus, 2009. 



111 
 

BACHA, Maria de Lourdes; STREHLAU, Vivian Lara; SCHAUN, Angela. 

Consumidor Consciente de renda baixa: uma proposta de segmentação. Revista 

Brasileira de Marketing, São Paulo, v. 10, n. 3, p. 67-83, set./dez. 2011. 

BARLET, Dawid. Introdução. In: BARLET, Dawid (Org.). A “nova classe media” 

no Brasil como conceito e projeto político . Rio de Janeiro: Fundação Heinrich Böll, 

2013, p.4-16.  

BARROS, Carla Fernandes Pereira. Na internet, todo mundo é feliz: sociabilidade e 

familiaridade no universo das camadas populares.  In: ROCHA, A.; SILVA, J. 

Consumo na base da pirâmide: estudos brasileiros. Rio de Janeiro: Mauad X,  2009. 

______. Trocas, hierarquia e mediação: as dimensões culturais do consumo em um 

grupo de empregadas domésticas. 2007. 253 f. Tese (Doutorado em Administração)-

Programa de Pós-graduação em Administração, Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, Rio de Janeiro, 2007.  

BARROS, Carla Fernandes Pereira; ROCHA, E. (2007). Lógica de consumo em um 

grupo das camadas populares: uma visão antropológica de significados culturais. In: 

EnANPAD, 31º.  Anais…Rio de Janeiro: ANPAD. 

BLACKWELL, Roger; MINIARD, Paul; ENGEL, James. Comportamento do 

consumidor. São Paulo: Thomson, 2005. 

______. Comportamento do consumidor. São Paulo: Cencage Learning, 2011. 

BOYD, H.; WESTFALL, R., Pesquisa Mercadológica, Editora da Fundação Getúlio 

Vargas, RJ, 1987. 

BRASIL. Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007. Dispõe sobre o Cadastro Único 

para Programas Sociais do Governo Federal e dá outras providências. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-010/2007/decreto/d6135.htm> 

Acesso em: 01 abr. 2013. 

______. Lei n
o
 8.212, de 24 de julho de 1991. Dispõe sobre o Plano de Custeio da 

Previdência Social. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011 -

2014/2011/lei/l12470.htm> Acesso em: 02 mar. 2013.  

BREIMAN, L.; FRIEDMAN, J.H.; OLSHEN, R.H.; STONE, C.J. Classification and 

regression trees. Monterrey: Wadsworth and Brooks/Cole, 1984.  

BUSCAPE COMPANY. Webshoppers.  28. ed. E-Bit, São Paulo, 2013. 

CAMPANHOLO, Tarcisio; FONTES, Gustavo Gastardelli de O.; SILVA, Aline A. 

da. A riqueza na base da pirâmide: inclusão social pelo  consumo e criação de novos 

mercados. Revista da Católica, Uberlândia, v.2, n.3, p.6-20, 2010. 



112 
 

CARVALHO, Daniel Estima de; FREITAS,  Ian. O aumento no acesso à Internet por 

jovens da base da pirâmide no Brasil e suas particularidades. Future Studies 

Research Journal. São Paulo, v.4, n.2, p. 132-163, jul./dez. 2012. 

CHAUVEL, M. A.; MATTOS M.P. A. Z. Consumidores de baixa renda: uma revisão 

dos achados de estudos feitos no Brasil. Cadernos EBAPE. BR  (FGV), v. 6, n. 2, 

p.1-17, 2008. 

CHEN, Sandra. O consumidor de baixa renda como uma opção de expansão dos 

negócios: o caso de uma multinacional de eletroeletrônicos. 2006. 141f. Dissertação 

(Mestrado Profissional em Administração) – Faculdade Getúlio Vargas, Escola de 

Administração de Empresas de São Paulo, São Paulo, 2006.  

COBRA, Marcos. Administração de marketing no Brasil . São Paulo: Cobra, 2003. 

COCHRAN, William G. Técnicas de amostragem. Editora Fundo de Cultura, Rio de 

Janeiro, 1965. 

COMITÊ GESTOR DA INTERNET NO BRASIL - CGI. Pesquisa sobre o uso das 

tecnologias da informação e comunicação no Brasil: TIC domicílios e TIC 

empresas, 2011.  

CRUZ, Juliana. Marketing de eletroeletrônicos não visa as classes populares . 

Disponível em: <http://www.usp.br/agen/?p=32633> Acesso em: 02 mar. 2013.  

DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATÍSTICA E ESTUDOS 

SOCIOECONÔMICOS - DIESSE. Valores mensais do salário mínimo nominal.  

Departamento Intersindical de Estatística e Estudos, abr. 2014. Disponível em: 

<http://www.dieese.org.br/analisecestabasica/salarioMinimo.html> Acesso em: 02 abr. 

2014. 

EMMANOULIDES, Christos; HAMMOND, Kathy.  Internet usage: predictors of 

active users and frequency of use. Journal of Interactive Marketing , v.14, n.2, 

p.17-32, 2000. 

ENGEL, James F.; BLACKWELL, Roger D.; MINIARD, Paul W. Consumer 

behavior. Illinois: Holt, Rinehart & Winston, 1968.  

______.  Consumer behavior. Chicago: Dryden Press, 1978. 

______.  Consumer behavior. 5th ed. Chicago: Dryden Press, 1986.  

______.  Consumer behavior. Orlando: The Dryden Press, 1995. 

______.  Comportamento do consumidor. Tradução de Christina Ávila de 

Menezes. Rio de Janeiro: LTC, 2000. 

http://www.dieese.org.br/analisecestabasica/salarioMinimo.html


113 
 

ETZEL, Michael J. WALKER, Bruce J.; STANTON, William J. Marketing. 

Tradução de Arão Sapiro. 11.ed.São Paulo: Makron Books, 2001. 

FARIAS, Salomão Alencar de. Somos todos consumidores on line? A omnipresença 

da Internet na vida moderna. Revista Eletrônica de Gestão Organizacional,  v.4, 

n.4, set./dez. 2006. 

FARIAS, Salomão Alencar de; KOVACS, Michelle Helena; SILVA, Janaynna 

Menezes da. Comportamento do consumidor on-line: a perspectiva da teoria do 

fluxo. RBGN, São Paulo, v.10, n.26, pp.27-44, jan./mar. 2008. 

FIGUEIREDO FILHO, Dalson Brito; SILVA JÚNIOR, José Alexandre da. Visão 

além do alcance: uma introdução à análise fatorial. Opinião Pública, Campinas, 

v.16, n.1, p.160-185, jun. 2010. 

FLEISHMAN - HILLARD. Digital influence index shows Internet  as leading 

influence in consumer purchasing choice , 2012. Disponível em 

<http://fleishmanhillard.com/2012/01/31/2012-digital-influence-index-shows-

Internet-as-leading-influence-in-consumer-purchasing-choices/> Acesso em: 02 mar. 

2013. 

FUNDO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA – 

UNICEF. O uso da Internet por adolescentes. Brasília, 2013. Disponível em: 

<http://www.unicef.org/brazil/pt/br_uso_internet_adolescentes.pdf> Acesso em: 02 

mar. 2013. 

GADE, Christiane. Psicologia do consumidor e da propaganda . São Paulo: 

Pedagógica Universitária, 2000. 

GAIA, Patrícia Nogueira. O uso da internet por jovens pertencentes à base da 

pirâmide e jovens pertencentes às classes média e alta : desenvolvimento e teste 

empírico de modelo para a análise entre grupos. 2011. Dissertação (Mestrado 

Acadêmico em Administração de Empresas) - Instituição de Ensino: Pontifícia 

Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2011.  

GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 

2007. 

GIOVINAZZO, Renata Alves. Um estudo sobre o desempenho e a estratégia das 

empresas que atuam no mercado de bens populares no Brasil . 2003. Dissertação 

(Mestrado em Administração) - Faculdade de Economia, Administração e 

Contabilidade, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003. 

GODOY, Paulo; NERDI. Sérgio. Marketing para o varejo de baixa renda: como 

otimizar o uso dos 4Ps. São Paulo: Novo Século, 2006. 

GUESALAGA, Rodrigo; MARSHALL, Pablo. Purchasing power at the bottom of the 



114 
 

pyramid: differences across geographic regions and income tiers.  Journal of 

Consumer Marketing, v. 25, n. 7, p. 413-418, 2008. 

HAIR JÚNIOR, F.; ANDERSON, R.E.; TATHAM, R.L.; BLACK, W.C.; BABIN, 

B.J. Análise multivariada de dados. Tradução de Adonai Schlup Santánna e 

Anselmo Chaves Neto. 5.ed. Porto Alegre: Bookman, 2005.  

HAUBL, Gerakd; TRIFTS, Valerie. Consumer decision making in on line shopping 

environments: the effects of interactive decision Aids. Marketing Science, v.19, n.1, 

p. 4-21, 2000. 

HAWKINS, Donald T. Information science abstracts: tracking the literature of 

information science. Part 1: definition and map. Journal of the American Society 

for Information Science and Technology , v. 52, n. 1, p. 44- 53, 2001. 

Hemais, M. W.; Borelli, F. C.; Casotti, L. M.; Dias, P. I. C. (2011). Visões do que é 

ser Pobres: Os caminhos do estudo da baixa renda na Economia e em Marketing . 

In: EnANPAD, 35º. Anais… Rio de Janeiro: ANPAD.  

HILL, Manuela Magalhães; HILL, Andrew. Investigação por questionário. 2. ed. 

Lisboa: Edições Sílabo, 2009. 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. Censo, 

2010. Disponível em: < http://censo2010.ibge.gov.br/> Acesso em: 02 mar. 2013.  

INSTITUTO BRASILEIRO DE OPINIÃO PÚBLICA E ESTATÍSTICA - IBOPE 

Media. Target Group Index, 2012. Disponível em <http://www.ibope.com.br/pt-

br/solucoes/SingleSource/Paginas/Target-Group-Index.aspx>  Acesso em: 02 mar. 

2013. 

INSTITUTO BRASILEIRO DE OPINIÃO PÚBLICA E ESTATÍSTICA - IBOPE. 

Ibope nielsen on line, 2012. Disponível em <http://www.ibope.com.br/pt-

br/relacionamento/imprensa/releases/Pagina> Acesso em: 02 mar. 2014. 

INSTITUTO DATA POPULAR. Satélites 2011. Disponível em: 

<http://www.datapopular.com.br/home_principal_pt.htm> Acesso em: 02 mar. 2013.  

JACOBY, J., Johar, G. V., & Morrin, M. (1992). Consumer behavior: A 

quadrennium. Annual Review of Psychology, 49, 319-344. 

KARSAKLIAN, Eliane.  Comportamento do consumidor. 2. ed. São Paulo: Atlas, 

2004. 

KORGAONKAR, Pradeep K.; WOLIN, Lori D. A multivariate analysis of  web 

usage. Journal of Advertising Research , v.39, n.2, p. 53-68, mar./abr. 1999; 

http://www.ibope.com.br/pt-br/solucoes/SingleSource/Paginas/Target-Group-Index.aspx
http://www.ibope.com.br/pt-br/solucoes/SingleSource/Paginas/Target-Group-Index.aspx
http://www.ibope.com.br/pt-br/relacionamento/imprensa/releases/Pagina
http://www.ibope.com.br/pt-br/relacionamento/imprensa/releases/Pagina


115 
 

KOTLER, Philip. Administração de marketing. Tradução de Bazan Tecnologia e 

Lingüistica.  10. ed. São Paulo: Pearson, 2000. 

KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane. Administração de marketing: a bíblia do 

marketing. Tradução de Mônica Rosemberg, Brasil Ramos Fernandes, Cláudia Freire. 

12. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006. 

KRAUT, Robert; PATTERSON, Michael; LUNDMARK, Vicki; KIESLER, Sara; 

MUKOPADHYAY, Tridas; Scherlis, William. Internet paradox: a social technology 

that reducs social involvement and psychological well -being. American 

Psychologist, v.53, n.9, p.1017-1031, 1998. 

KUCUK, S.U. The evolution of market equalization on the Internet. Journal of 

Research for Consumers, v.16, n.1, p.1-15. 2009. 

LADEIRA, Rodrigo. Razões que levam consumidores brasileiros a comprarem 

pela Internet. 2000. 347f. Tese (Doutorado em Administração) - PPGA - FEA - 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2000.  

LAMOUNIER, Bolívar; SOUZA, Amaury. A classe média brasileira: ambições, 

valores e projetos de sociedade. Rio de Janeiro: Elsevier; Brasília/DF: CNI, 2010.  

LARA, José Edson; PINTO, Marcelo de Rezende. O que se publica sobre 

comportamento do consumidor no Brasil, afinal? Revista de Administração da 

UFSM, Santa Maria, v. 1, n. 1, p. 85-100, jan./abr. 2008.  

LAS CASAS, Alexandre Luzzi. Administração de marketing: conceitos, 

planejamento e aplicações a realidade brasileira. São Paulo: Atlas, 2008. 

LI, Pei-Fen. Effects of individual differences on choice strategy in goal -directed on 

line shopping. The Journal of Academy of Business . Cambridge, v.15, n.2, p.186-

192, mar. 2010. 

LIANG, Ting-Peng; LAI, Hung-Jeng. Electronic store design and consumer choice: 

an empirical study. In: Proceedings of the 33rd Hawaii International Conference 

on System Sciences, 2000. 

LIAO, Ziqi; CHEUNG, Michael Tow. Internet based e-shopping and consumer 

attitudes: an empirical study. Information & Management, n. 38, p.299-306, 2001. 

LIMA, Gustavo. Novo consumidor do e-commerce é da baixa renda. Disponível 

em: < https://emktbrasil.wordpress.com/2011/08/> Acesso em: 02 mar. 2013.  

LIMEIRA, Tânia Maria Vidigal.  Comportamento do consumidor brasileiro . São 

Paulo: Saraiva, 2008. 



116 
 

LOPES, Evandro Luiz; SILVA, Dirceu da. Modelos integrativos do comportamento 

do consumidor: uma revisão teórica. Revista Brasileira de Marketing, v.10, n.3, 

p.3-23, set./dez. 2011. 

MALHOTRA, Naresh K. Pesquisa de marketing: uma orientação aplicada. 

Tradução de Nivaldo Montingelli Jr. e Alfredo Alves de Farias.   3. ed. Porto Alegre. 

Bookman, 2001. 

______. Pesquisa de marketing: uma orientação aplicada. Porto Alegre: Bookman, 

2004. 

______. Pesquisa de marketing: uma orientação aplicada. 6. ed. Porto Alegre: 

Bookman, 2011. 

MARINHO, Emerson; SOARES, Francisco; BENEGAS, Maurício. Desigualdade de 

Renda e Eficiência Técnica na Geração de Bem-Estar entre os Estados Brasileiros. 

Revista Brasukeura de Economia, Rio de Janeiro, v.58, n.4, p.583-608, out./dez. 

2004. 

MARÔCO, João. Análise estatística: com o PASW Statistic (ex-SPSS). Lisboa: 

Report Number, 2010. 

MARTINS, Carmen Luisa Palhau. O impacto da internet no processo de decisão de 

compra do consumidor: o caso dos produtos turísticos. 2013. 152f.  Dissertação 

(Mestrado em Marketing e Publicidade) – Faculdade de Ciências Humanas e Sociais,  

Universidade Fernando Pessoa, Porto, 2013.  

McGAUBHEY, Ronald E.; MASON, Kevin H. The internet as a marketing tool. 

Journal of Marketing Theory and Practice , v.6, n.3, p. 1-11, 1998. 

McKINNEY, Vicki R.; YOON, Kanghyun; ZAHEDI, Faterneh. The measurement of 

web-customer satisfaction: an expectation and discinfirmation approach. 

Information Systems Research, Hanover, v. 13, n. 3, p. 396-315, Sept. 2002. 

MIRANDA, Cláudia Maria Carvalho; ARRUDA, Danielle Miranda de Oliveira.  E-

produtos e variáveis comportamentais determinantes de compra no varejo virtual: um 

estudo com consumidores brasileiros. Revista Eletrônica de Administração , 37. ed.  

v. 10, n.1, jan./fev. 2004. 

MOREIRA, Frederico Antônio de Araújo. Demanda e oferta de entretenimento: um 

estudo do segmento de baixa renda do Distrito de Itaquera na cidade de São 

Paulo. 2006.162p. Dissertação (Mestrado Profissional em Administração) - Fundação 

Getúlio Vargas, São Paulo, 2006. 

MORGADO, Maurício Gerbaudo. Comportamento do consumidor online: perfil, 

uso da Internet e atitudes. 2003. 159 p. Tese ( Doutorado) - Pós-Graduação da FGV-

EAESP, São Paulo, 2003. 



117 
 

MORILHAS, Leandro José; FAÇANHA, Sandra Lilian de Oliveira; AGUIAR,  Edson 

Cezar. Mercado de baixa renda e seus fatores competitivos: um estudo no segmento 

de tintas imobiliárias. In: IX SEMEAD, Anais... São Paulo, 2006.  

MOURA, A. G.; ARANHA, F.; ZAMBALDI, F. PONCHIO, M. C. As relações entre 

materialismo, atitude ao endividamento, vulnerabilidade social e contratação de 

dívida para consumo: um estudo empírico envolvendo famílias de baixa  renda no 

município de São Paulo. In: II EMA – Encontro de Marketing da ANPAD, Anais... 

Rio de Janeiro: EMA, 2006. 

MOWEN, John C E MINOR, Michael S. O comportamento do 

consumidor. Tradução de Reynaldo Marcondes. São Paulo: Prentice Hall, 2007.  

_______.Comportamento do consumidor. Tradução de Vera Jordan. São Paulo: 

Pearson Prentice Hall, 2003. 

NASCIMENTO, José Rafael. Nova economia, novo consumidor. Revista de 

Comunicação e Marketing, n.1, Lisboa: ISCEM, dez. 2000. 

NASCIMENTO, Paulo Ttromboni de Souza; YU, Abraham Sin Oih. Estratégias de 

inovação para produtos de consumo popular. In: VI SEMEAD, 2003. 

NAZARIO, Helga Aliverti. A inclusão digital: os usos da Internet em telecentros e 

lan houses por jovens de baixa renda. 2010. Dissertação (Mestrado Acadêmico em 

Educação) - Instituição de Ensino: Universidade Estácio de Sá, Rio de Janeiro, 2010. 

NERI, Marcelo. A nova classe média: o lado brilhante da base da pirâmide. São 

Paulo: Saraiva, 2011. 

NOGAMI, Virtor Koki Costa; PACAGNAN, Mario Neri. Consumo da base da 

pirâmide: uma análise bibliométrica do estado da arte na produção acadêmica no 

Brasil. In: ENANPAD, 35º.  Anais… Rio de Janeiro: ANPAD, 2011.  

NOGAMI, Vitor Koki Costa; VIEIRA, Francisco Giovanni David ; MEDEIROS, 

Juliana. Reflexões acadêmicas e de mercado para o marketing na base da pirâmide. 

Revista de Negócios, v. 17, n. 4, p.55-73, 2012. 

NOGAMI, Vitor Koki Costa; VIEIRA, Francisco Giovanni David. Marketing e baixa 

renda: publicações brasileiras. Revista de Administração e Contabilidade da 

Unisinos, v.9, n.1, p.97-99, jan./mar. 2012. 

OLIVEIRA, Érica Custódia de. Comportamento do consumidor: processo de 

decisão de compra de livros pela internet . 2007. 215p. Dissertação (Mestrado) – 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007.  

PARENTE, Juracy. Varejo no Brasil: gestão e estratégia. São Paulo: Atlas, 2011.  



118 
 

PARENTE, Juracy; LIMEIRA, Tania; BARKI, Edgard. Varejo para baixa renda. 

Porto Alegre: Bookman, 2008. 

PARENTE, Juracy; BARKI, Edgard; KATO, Heitor. Consumidor de baixa renda: 

desvendando as motivações no varejo de alimentos.  In: Anais... 29º Enanpad, 2005. 

PELISSARO, Renato Cortpásso. Elementos motivadores e inibidores no 

comportamento de compra no varejo online . 2009. 133f. Dissertação (Mestrado em 

Administração de Empresas) – Departamento de Administração da Faculdade de 

Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, 2009. 

PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICÍLIOS - PNAD. Acesso à 

Internet e posse de telefone móvel celular para uso pessoal. IBGE. Rio de Janeiro, 

2011. 

PESTANA, Maria Helena; GAGEIRO, João. Análise de dados para Ciências 

Sociais: a complementaridade do SPSS. 5. ed. Lisboa: Edições Sílabo, 2008. 

PINHEIRO, M. R.; CASTRO, G.C.; SILVA, H.H.; NUNES, J.M. Comportamento 

do consumidor e pesquisa de mercado . 3. ed. Rio de Janeiro: FGV, 2006. 

PINSONNEAULT, Alain; KRAEMER, Kenneth L. Survey research methodology in 

management information systems: an assessement.  Journal of Management 

Information System, v.10, n.2, p.75, 1993. 

PONCHIO, Mateus Canniatti; ARANHA, F.; TODD, S. Estudo exploratório do 

construto de materialismo no contexto de consumidores de baixa renda do município 

de São Paulo. In: Anais... 30º ENANPAD, 2006. 

POCHMANN, Márcio. Nova classe média?: o trabalho na base da pirâmide social 

brasileira. São Paulo: Boitempo, 2012.  

POLLONI, Adriana. O reconhecimento da necessidade do consumidor na compra 

não planejada. 2005. Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - 

Centro Universitário Álvares Penteado – UniFecap, São Paulo, 2005. 

PORTER, Michael E. Strategy and the Internet. Harvard Business Review, Boston, 

p. 63-69, mar. 2001. 

PORTER, Michael; LINDE, Class Van Der. Verde competitivo: acabando com o 

impasse. Competição: estratégias competitivas essenciais. Rio de Janeiro: Campus, 

1995. 

PRAHALAD, C.K. A riqueza na base da pirâmide: como erradicar a pobreza com o 

lucro. Porto Alegre: Artmed, 2005. 



119 
 

PRAHALAD, C.K.; HAMMOND, Allen. Serving the world’s poor profitably. 

Harvard Business Review, v.80, n.9, p.4-11, set. 2002.  

PRAHALAD, C.K.; HART, Stuart L.The fortune at the bottom of the pyramid. 

Strategy and Business, n.26, 2002. 

RANGAN, Kasturi; CHU, Michael; PETKOSKI, Djordjija. Segmenting the base of 

pyramid. Harvard Business Review, v. 89, n. 10, p. 113-117, jun. 2011. 

REIS, Edna Afonso; REIS, Ilka Afonso. Análise descritiva de dados: síntese 

numérica. Belo Horizonte: UFMG, 2002. 

RICHERS, Raimer. O enigmático mais indispensável consumidor: teoria e prática. 

Revista da Administração, v.19, n.3, p.46-56, jul./set. de 1984. 

ROCHA, Ângela da; SILVA, Jorge Ferreira (Orgs.). Consumo na base da pirâmide: 

estudos brasileiros. Rio de Janeiro: Mauad X, 2009.  

______. Inclusão social e marketing na base da pirâmide: proposta de uma agenda de 

pesquisa. In: Encontro de Marketing - EMA, Anais... Curitiba, 2008. 

RUIZ, M.; LIRA, Waleska Silveira; MOTTA, V. Comportamento do consumidor 

virtual. Revista Eletrônica de Administração da UEPB , p.10-21, 2002. 

SCHIFFMAN, Leon G.; KANUK, Leslie L. Comportamento do consumidor. 9. ed. 

Rio de Janeiro: LTC, 2000. 

SCHRADER, C.; FREIMANN, J.; SEURING. Business strategy at the base of the 

pyramid. Business Strategy and the Environment,  v. 21. n. 5, p. 281-298, 2012. 

SECRETARIA DE ASSUNTOS ESPECIAIS - SAE. Caderno vozes da classe 

média. 2. ed. Brasília, 2012. 

SHETH, Jagdish N.; GARDNER, David M.; GARRET, Dennis E. Marketing theory: 

evolultion and evaluation. John Wiley & Sons, 1988. 

SHETH, Jagdish N.; MITTAL, Banwari; NEWMAN, Bruce I. Comportamento do 

cliente: indo além do comportamento do consumidor. São Paulo: Atlas, 2001.  

SILVA. Sérgio de Souza e. Marketing de relacionamento para o público de baixa 

renda: um estudo exploratório no varejo de eletrodomésticos. 2008. 197f. 

Dissertação (Mestrado em Administração) – Faculdade de Economia, Administração 

e Contabilidade, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008.  

SIQUEIRA, Rodrigo. Baixa renda e estratégia: compreendendo e superando 

hesitações dos consumidores de baixa renda no contexto de eletrodomésticos.  dez, 



120 
 

2010. Disponível em: 

<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:pCtNo4hIj20J:www.espm.b

r/Publicacoes/CentralDeCases/Documents/BAIXARENDA.pdf+&cd=2&hl=pt -

BR&ct=clnk&gl=br> Acesso em: 02 mar. 2013.  

SOBRAL, M. C.; ASSIS, E. E. e FARIAS NETO, J. J. O processo decisório no 

lançamento de um produto popular: o caso Ideale - Relatório de estudo de caso. In: 

VIII SEMEAD – Seminários em Administração. São Paulo, 2005. 

SOLOMON, Michael. O comportamento do consumidor: comprando, possuindo e 

sendo. Tradução de  Lene Belon Ribeiro. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2002 

______. Comportamento do consumidor: comprando, possuindo e sendo. Tradução 

de Luiz Claudio de Queiroz Faria. 9. ed. São Paulo: Bookman, 2011.  

SOUZA, Jessé. Os batalhadores brasileiros: nova classe média ou nova classe 

trabalhadora. Belo Horizonte: UFMG, 2010. 

______. Ralé brasileira: quem é e como vive. Belo Horizonte: UFMG, 2009. 

SPERS, R. G.; WRIGHT, J. T. C. Mercado de Bens Populares no Brasil: 

Desempenho e Estratégia das Empresas. In: Encontro da Associação Nacional de 

Pós-Graduação e Pesquisa em Administração, Anais... Salvador: ANPAD, 2006. 

STEFANO, Fabiane; SANTANA, Larissa; ONAGA, Marcelo. O retrato dos novos 

consumidores brasileiros. Revista Exame, v.7, n. 916, 2008. 

STUCCHI, Bruno de Oliveira; ALVES, Gustavo Luiz Cruz; BACHA, Maria de 

Lourdes. A compreensão da leitura do jornalismo econômico pela baixa renda de São 

Paulo, Capital. Revista da Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da 

Comunicação – Intercom, v.4, n.2, p.26-39, dez. 2012. 

THE BOSTON CONSULTING GROUP. Mercados pouco explorados: descobrindo 

a classe C. São Paulo, mar. 2002 

TNS BRASIL. Digital Life. 2010. Disponível em <http://www.tns-

interscience.com.br 

TOLEDO, Geraldo Luciano; NAKAGAWA, Marcelo Hiroshi; YAMASHITA, Sandra 

Sayuri. O composto de marketing no contexto estratégico de marketing. Revista de 

Administração Mackenziem, São Paulo, v.3, n.1, p.33-78, 2003. 

TORRETTA, Andre, Mergulho NA BASE DA PIRÂMIDE: uma nova oportunidade 

para sua empresa. São Paulo: Saraiva, 2009.  

http://www.ibope.com.br/pt-br/relacionamento/imprensa/releases/Pagina
http://www.ibope.com.br/pt-br/relacionamento/imprensa/releases/Pagina


121 
 

TURCHI, Sandra R. Estratégias de marketing digital e E-commerce. São Paulo: 

Atlas, 2012. 

UMBERTI, Alexandre. Novo consumidor do e-commerce é de baixa renda. 

Disponível em: <http://exame.abril.com.br/marketing/noticias/novo-consumidor-do-

e-commerce-e-de-baixa-renda> Acesso em: 02 mar. 2013. 

VILAS BOAS, Luiz Henrique de Barros; SETTE, Ricardo de Souza; BRITO, Mozar 

José de. Comportamento do consumidor de produtos orgânicos: uma aplicação da 

teoria da cadeia de meios e fins. Organizações Rurais & Agroindustriais , v.8, n.1, 

p.35-39, 2006. 

WRIGHT, M.; FILATOTCHEV, I.; HOSKISSON, R. E.; PENG, M. W. Strategy re -

search in emerging economies: challenging the conventional wisdom. Journal of 

Management Studies, v. 42, n. 1, p. 1-33, 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



122 
 

APENDICE A– Questionário da Pesquisa. 

 

O objetivo geral do estudo é analisar a influência da Internet no processo de decisão de 

compra de produtos eletroeletrônicos, pesquisa conduzida pelo mestrando Alexandre Pinho 

Pessoa de Hollanda que será submetida ao Mestrado Profissional em Administração e 

Controladoria, da Universidade Federal do Ceará.  

 

PARTE I – IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO 

 

Para preenchimento do questionário, o pesquisado precisa atender as quatro condições 

definidas abaixo: 

- Ter acima de 14 anos 

- Ter renda familiar inferior a R$ 2.172,00  

- Ser usuário da Internet 

- Ter comprado um produto eletroeletrônico no último ano 

 

 Masculino Feminino 

1. Sexo:   

         

2. Idade: __________________      

 União Estável Divorciado Viúvo Solteiro Casado 

3.  Estado Civil:      

 

 
Até 1 SM 

(R$ 724,00) 

1 SM a 2 SM 

(R$ 724,00 a R$ 

1.448,0) 

2SM a 3SM 

(R$ 1.448,00 a R$ 

2.172,0) 

4. Renda Familiar Bruta:    

  Legenda: SM: Salário-Mínimo 

5. Bairro (bairro em que reside o pesquisado):____________________________________ 

 

     Sim Não 

6. Utiliza Internet?       

        

 Menos de 

uma vez 

por mês 

Mais de 

uma vez 

por mês 

Pelo menos 

uma vez por 

semana 

Mais de 

uma vez 

por 

semana 

Pelo menos 

uma vez 

por dia 

Mais de 

uma 

vez por 

dia 

7. Com que frequência?       

   Sim Não 

8.  Realizou compra de produto eletroeletrônico no ultimo ano? 

(Observação: a compra não precisa ter sido realizada na Internet, pode ter 

acontecido em uma loja física tradicional. Entenda-se por produto 

eletroeletrônico: telefones celulares, smartphones, tablets, computadores, 

notebooks, televisores, DVD, home theater, som etc.). 

  

 

  Ensino Fundamental 

ou menos 

Ensino 

Médio 

Ensino 

Superior 

Incompleto 

Ensino 

Superior 

Completo 

Pós-

graduaçã

o 

9. Nível de Escolaridade:       
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PARTE II – INFLÛENCIA DA INTERNET NOS ESTÁGIOS DO PROCESSO DE 

DECISÃO DE COMPRA 

 

Você ao realizar uma compra de um produto eletroeletrônico seguirá, mesmo sem perceber, 

o fluxo do processo de decisão de compra, composto por cinco fases, de acordo com a figura 

abaixo (Blackwelletal, 2011). 

 

Processo de Decisão de Compra 

 
 

Gostaríamos de compreender a influência da Internet em cada uma dessas fases no seu 

processo de decisão de compra de produtos eletroeletrônicos.  

 

Responda as afirmações abaixo atribuindo “1 a 6” de acordo com o seu nível de 

concordância: 

 

RECONHECIMENTO DA NECESSIDADE 

 Discordo 

totalmente 

Discordo 

parcialmente 
Discordo Concordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

totalmente 

 1 2 3 4 5 6 

1. A Internet  influencia a fase de 

reconhecimento da necessidade 

da compra de produtos 

eletroeletrônicos (exemplo: já 

teve uma necessidade 

reconhecida ao navegar na 

Internet).  

      

2. Utilizo a Internet na fase de 

reconhecimento da necessidade 

da compra de produtos 

eletroeletrônicos.  

      

3. Os anúncios online despertam o 

desejo de comprar produtos 

eletroeletrônicos (Exemplos: 

promoções recebidas no e-mail 

pessoal, banners de marcas nos 

sites visitados despertaram uma 

necessidade). 

      

4. As redes sociais / chats 

despertam o desejo de comprar 

produtos eletroeletrônicos 

(Exemplos: facebook, orkut, 

whatsapp, google+, linkedin  

através de propagandas e/ou 

interações entre usuários 

despertaram necessidades).  
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BUSCA DE INFORMAÇÕES 

 

É a fase em que você busca informações sobre um produto eletroeletrônico, após reconhecer 

uma necessidade ou problema a ser resolvido através desse produto. Gostaríamos de 

entender a influência da Internet nessa sua fase do processo de compra. 

 

 Discordo 

totalmente 

Discordo 

parcialmente 
Discordo Concordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

totalmente 

 1 2 3 4 5 6 
5. A Internet  influencia a fase de 

busca de informações de 

produtos eletroeletrônicos.  

      

6. Utilizo a Internet na fase de 

busca de informações de 

produtos eletroeletrônicos (ex: 

pesquisa Google).  

      

7. A Internet  facilita a procura 

dos produtos eletroeletrônicos 

que desejo comprar.  

      

8. Na Internet existe toda a 

informação necessária sobre 

todos os produtos 

eletroeletrônicos que desejo 

comprar. 

      

 

AVALIAÇÃO DE ALTERNATIVAS PRÉ-COMPRA 

 

É a fase em que você avalia e compara alternativas de produtos, preços, marcas, empresas, 

após ter buscado as informações iniciais sobre o produto. Gostaríamos de entender a 

influência da Internet nessa sua fase do processo de compra.  

 Discordo 

totalmente 

Discordo 

parcialmente 
Discordo Concordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

totalmente 

 1 2 3 4 5 6 

9. A Internet influencia a fase de 

avaliação das alternativas sobre 

produtos eletroeletrônicos. 

      

10. Utilizo a Internet na fase de 

avaliação das alternativas sobre 

produtos eletroeletrônicos. 

      

11. A Internet facilita a comparação 

entre as opções de produtos 

eletroeletrônicos disponíveis. 

      

12. A Internet facilita a comparação 

entre concorrentes e preços. 
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COMPRA 

 

É a fase em que você realiza a compra propriamente dita do produto eletroeletrônico, após 

avaliar e comparar as alternativas existentes. Gostaríamos de entender a influência da 

Internet nessa sua fase do processo de compra. 

 

 Discordo 

totalmente 

Discordo 

parcialmente 
Discordo Concordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

totalmente 

 1 2 3 4 5 6 

13. A Internet influencia a fase de 

compra dos produtos 

eletroeletrônicos 

      

14. Utilizo a Internet na fase de 

compra dos produtos 

eletroeletrônicos 

      

15. A Internet facilita o processo de 

compra de produtos 

eletroeletrônicos (exemplos: 

comodidade, conveniência). 

      

16. A Internet agiliza a compra de 

produtos eletroeletrônicos. 
      

 

PÓS-COMPRA (CONSUMO, AVALIAÇÃO E DESCARTE) 

 

É a fase em que você realiza o pós-compra de um produto eletroeletrônico, após realizar a 

compra entra em contato com a empresa/fabricante para avaliar satisfação/insatisfação, 

solicitar serviços, esclarecer dúvidas. Gostaríamos de entender a influência da  Internet 

nessa sua fase do processo de compra.  

 

 Discordo 

totalmente 

Discordo 

parcialmente 
Discordo Concordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

totalmente 

 1 2 3 4 5 6 
17. A Internet influencia na fase de 

pós-compra dos produtos 

eletroeletrônicos 

      

Utilizo a Internet na fase de 

pós-compra dos produtos 

eletroeletrônicos (exemplos: 

contato com as 

empresas/marcas para 

reclamações, sugestões, 

dúvidas).  

      

Quando estou insatisfeito (a) 

com o produto eletroeletrônico 
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que comprei, através da 

Internet consigo ser ouvido e 

reclamar com facilidade.  

Compartilho através da Internet 

minha satisfação/insatisfação 

sobre produtos 

eletroeletrônicos com 

amigos/conhecidos/família 

(exemplo: através das redes 

sociais, grupos, e-mails). 

      

 

 

Obrigado! Sua ajuda foi fundamental na pesquisa. 


