
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO 

 
 

CLASSIFICAÇÃO DE ACESSO A TESES E DISSERTAÇÕES 
 
Considerando a natureza das informações e compromissos assumidos com suas fontes, o 
acesso a monografias do Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade 
Federal de Pernambuco é definido em três graus: 
-    "Grau 1": livre (sem prejuízo das referências ordinárias em citações diretas e indiretas);  
- "Grau 2": com vedação a cópias, no todo ou em parte, sendo, em conseqüência, restrita a 

consulta em ambientes de biblioteca com saída controlada; 
- "Grau 3": apenas com autorização expressa do autor, por escrito, devendo, por isso, o 

texto, se confiado a bibliotecas que assegurem a restrição, ser mantido em local sob chave 
ou custódia; 

 
A classificação desta dissertação se encontra, abaixo, definida por seu autor. 
 
Solicita-se aos depositários e usuários sua fiel observância, a fim de que se preservem as 
condições éticas e operacionais da pesquisa científica na área da administração. 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
Título da Dissertação: Consumo Hedônico e Satisfação em Compras On-line: Fantasia ou 
Realidade?   
 
Nome do Autor: Andréa Corradini Rego Costa  
 
Data da aprovação: 08 de janeiro de 2004 
 
 
Classificação, conforme especificação acima:  
 
Grau 1          X 
 
Grau 2          
 
Grau 3          
 
 

Recife, 10 de maio de 2004  
 
 

--------------------------------------- 
 



 1 

 
 

Andréa Corradini Rego Costa 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consumo Hedônico e Satisfação em Compras         
On-line: Fantasia ou Realidade? 

 
 
 
 

Orientador: Dr. Salomão Alencar de Farias 

 
 
 

Dissertação apresentada como 
requisito complementar para obtenção 
do grau de Mestre em Administração, 
área de concentração Mercados, 
Competitividade e Desempenho, do 
Programa de Pós-Graduação em 
Administração da Universidade 
Federal de Pernambuco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recife, 2004 
 

 

 



 2 

  
 

 
 
 
 



 3 

 

Esta dissertação é dedicada a todos 
que participaram desta conquista, 
em especial aos meus pais e ao 
meu marido Alexandre.   

 
 



 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoje, somos mais vivos do que nunca.  
Mentira, estarmos sós. 
Nada, que eu sinta, passa realmente.  
É tudo ilusão de ter passado.  

 
(Carlos Drummond de Andrade) 



 5 

Agradecimentos 
 

A Deus, por sempre iluminar meu caminho.   
 

Aos meus pais, Sônia e Gilberto, com todo amor e gratidão, pelo apoio. Ao meu 
marido, Alexandre, pelo carinho e incentivo dados desde que decidi fazer o mestrado, e ao 
nosso filho Luiz Felipe, que está chegando, mas já é o centro de todo o meu amor.          
 

A Vovó Nilza, que tanto me incentivou a fazer o mestrado. Mesmo deixando 
saudades, tenho certeza que continua acompanhado minhas conquistas.  
 

A Jorge, e Fábio, por serem estas pessoas tão importantes na minha vida.  
 

Gostaria de deixar o meu imenso agradecimento ao Professor Salomão Farias. Sua 
orientação deixa resultados que vão além do campo teórico; sua amizade e apoio o tornam um 
exemplo pessoal e profissional a ser seguido.   
 

Agradeço também à Professora Tanúzia Vieira, que ainda na graduação despertou 
meu interesse pelo marketing, e esteve presente em todas as minhas conquistas profissionais, 
em especial no meu mestrado e vida acadêmica.   
 

Aos amigos João Marcelo Sombra, Erica Kovacs, Shirley Santana, Luiz Fernando 
Araujo, Daniela Falcão, Carlos Flávio Pedroza, Michele Kovacs, André Durão, pela 
companhia tão prazerosa de sempre, e pelos momentos de estudo tão importantes.  
 

Sou grata aos meus sogros Silvia e Luiz Francisco, pela amizade e carinho, e a 
todos os amigos, em especial a Anna Tereza e Bruno, Silvio e Juliana, Junior e Roberta, 
Anelise e Sérgio (e também Duda e Loli), Bia e Marcos, pela força de sempre.   
 

A todos os Professores e funcionários do Propad, em especial a Walter Moraes, 
Sérgio Benício, Jairo Dornelas e Pedro Lincoln por valiosos conhecimentos compartilhados. 
A Irani, pelo apoio.     
 

Ao Professor Carlos Alberto Rossi, pela atenção dispensada em participar da 
minha banca.   
 
 



 6 

Resumo 
 

  Esta dissertação lida com os aspectos emocionais e fantasiosos do comportamento do 

consumidor, denominado de consumo hedônico, associando-o com a satisfação com as 

compras realizadas através da internet. O principal objetivo foi o de mensurar as emoções dos 

consumidores nas compras pela internet, e a possível relação destas emoções na satisfação dos 

clientes. A metodologia caracterizou-se por uma combinação de técnicas qualitativas e 

quantitativas, com destaque para a realização de um survey aplicado pela internet. Os 

principais resultados indicam que os aspectos hedônicos são observáveis nas compras, e as 

emoções sentidas foram classificadas em três dimensões: positivas, negativas e estado de 

tensão. Foi observado que há diferenças em relação às emoções sentidas no que se refere ao 

gênero, idade e nível de experiência com as compras pela internet, assim como há relação 

entre as emoções sentidas e a satisfação com o processo de compras pela Internet.  

 

Palavras-Chave : Consumo Hedônico. Satisfação. Comércio Eletrônico.   
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Abstract 
 
This thesis deals with the emotion and imaginative aspects of consumer behavior, known as 

hedonic consumption, relating satisfaction with on-line purchases. The main objective of this 

study was measure the on- line consumer emotion, and the probable relation between these 

emotions and the shoppers satisfaction. The methodology used in the present research was a 

combination between qualitative and quantitative techniques, supported by a database 

resulting from the application of a survey. The main results show that hedonic aspects are 

observable on purchases, and emotions can be measured in three dimensions: positives, 

negatives and tention state. It was observed that there are differences in felt emotions between 

gender, age and experience level on the on-line purchases, even as relationship between felt 

emotions and on- line purchases process satisfaction. 

 

Key-words: Hedonic Consumption. Satisfaction. E-commerce.   
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1  Introdução 
 

Neste capítulo introdutório são apresentados o problema de pesquisa desta dissertação, 

a justificativa para a escolha do tema em estudo e os objetivos propostos.     

 

 

1.1 Problema de pesquisa 

A emoção no consumo de bens e serviços vem sendo explorada desde a década de 80 

como um fator determinante do comportamento do consumidor. Integrando-se ao modelo de 

tomada de decisões racionais, os aspectos emocionais tornaram-se cada vez mais relevantes 

como influenciadores do processo de decisão de compra.  

Hirschman e Holbrook (1982) apresentaram o conceito do consumo hedônico, 

segundo o qual os indivíduos não são exclusivamente tomadores racionais de decisões, e 

destacam aspectos como a fantasia, sentimentos e diversão em contraposição ao modelo de 

processamento de informações racional até então predominante no campo teórico. Propondo 

um esquema baseado nas dimensões cognição, afeto e comportamento, estes autores 

delineiam o perfil de um consumidor que também sente prazer, tornando a emoção um tema 

relevante de pesquisa nas áreas do comportamento do consumidor e do marketing.  

Nesta dissertação, o termo consumo hedônico é utilizado para definir experiências e 

emoções vivenciadas pelos indivíduos durante o processo de compra, em particular na 

internet.  

Na década de 90 o consumo hedônico foi investigado por diversos autores (por 

exemplo, BABIN, DARDEN e GRIFFIN, 1994; TUAM PHAN, 1998). Westbrook e Oliver 

(1991) identificaram a influência da emoção na formação de avaliações de satisfação como 
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um antecedente desta saída no pós-compra, corroborando a importância deste construto no 

comportamento do consumidor.     

A partir do maior interesse pelo tema, Holbrook (2000) menciona que o consumo 

hedônico evoluiu para o termo que denomina Marketing Experiencial, onde, apesar de não se 

tratar de um assunto necessariamente novo, é possível observar um crescente foco de 

pesquisas, expandindo a visão do consumo como uma experiência prazerosa.  

Schmitt (1999) é um dos principais pesquisadores da área do marketing experiencial, 

ou seja, aquele voltado para criar experiências para os consumidores. Esse autor destaca que o 

marketing tradicional trabalha com os atributos e benefícios dos produtos, enquanto o 

marketing experiencial visa criar produtos e comunicações de marketing que promovam um 

envolvimento do consumidor através da mente e dos sentimentos.  

As experiências possíveis de serem vivenciadas pelos consumidores são subdivididas 

em módulos experimentais estratégicos: sensações, sentimentos, pensamento, ação e 

identificação, que podem ser operacionalizados através dos provedores de experiências, como 

por exemplo, a comunicação, identidade visual, presença do produto, mídia eletrônica e web 

sites, foco deste trabalho (SCHMITT, 1999).  

A internet está cada vez mais presente na vida dos consumidores, prestando serviços, 

divulgando produtos, fornecendo informações, oferecendo entretenimento e atuando como 

meio de compras. Cartelieri et al. (2002) defendem que a tecnologia está proporcionando 

novos tipos de relação entre empresas e consumidores on-line. Entre as diversas mudanças, 

destacam a consolidação do conteúdo experiencial, onde ocorre a possibilidade real de 

interação do consumidor com um produto ou serviço.  

Destacando aspectos relativos a esta interação, Holbrook (2001 a) afirma que é na 

internet que negócios e entretenimento se fundem. Para ele, ao entrarem no campo eletrônico, 
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as organizações devem inevitavelmente transformar-se em empresas de diversão, visando 

proporcionar ao cliente o prazer do acesso, estimulando o foco nas experiências.  

Esta busca por prazer e diversão é evidenciada nas relações entre empresas e 

consumidores, e a internet ocupa posição central nesta situação. Surgem a cada dia novas 

opções de sites que buscam conquistar os usuários, proporcionando diversos tipos de 

prestação de serviços aos indivíduos, e, principalmente, fornecendo experiências hedônicas de 

consumo (HOLBROOK, 2001 a). 

Além de proporcionar vantagens utilitárias no campo do comércio eletrônico, como a 

maior disponibilidade de informações sobre os produtos, a possibilidade de comparação 

imediata entre atributos e a redução do tempo de busca de informações, o entretenimento 

vivenciado nas compras pela internet tem sido visto como um dos principais motivadores dos 

consumidores on-line (CHILDERS et al., 2001).       

O envolvimento emocional, por sua vez, pode influenciar as avaliações de satisfação, 

conforme defendido por Westbrook e Oliver (1991), cujas pesquisas apontaram que a 

satisfação é de algum modo influenciada pelo conteúdo afetivo vivenciado por um indivíduo 

em momentos de consumo.  

Diante do exposto, acredita-se haver um campo abrangente para uma investigação que 

vise responder ao seguinte problema de pesquisa: 

Qual a relação entre as experiências emocionais ativadas em compras pela 

internet e a satisfação do consumidor com este processo de compra?  

 

 

1.2 Justificativa da escolha do tema 

O estudo do consumo hedônico é um tema central para o marketing. Em uma época 

onde a informação e os aspectos intangíveis e simbólicos são tão relevantes quanto os 
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atributos físicos e benefícios de produtos e serviços na avaliação dos consumidores, a 

compreensão dos aspectos referentes ao consumo hedônico e sua relação com a satisfação é, 

certamente, uma condição relevante para as empresas interessadas em estabelecer 

relacionamentos com seus clientes.  

Hirschman e Holbrook (1982) introduzem o tema do consumo hedônico no início da 

década de 80, consolidando-o como abordagem central de pesquisa no campo do 

comportamento do consumidor. Sendo esta disciplina extremamente dinâmica, faz-se 

necessário que a academia esteja sempre buscando a constante atualização através de 

pesquisas que investiguem os temas importantes para cada momento social.  

A compreensão de experiências vivenciadas por consumidores foi, inclusive, apontada 

pelo Marketing Science Institute (MSI) como um dos mais relevantes temas para pesquisas de 

marketing entre 2002 e 2004, recebendo classificação de alta prioridade (MARKETING 

SCIENCE INSTITUTE, 2003).    

Atualmente, um dos principais veículos que vem revolucionando as práticas de 

marketing e as interações entre empresas e consumidores é a internet (SHETH, ESHGHI e 

KRISHNAN, 2002). No Brasil, o número de usuários cresce a cada ano. Estima-se que em 

2003 o país tenha 17,4 milhões de internautas, número 21,7% maior do que os 14,3 milhões 

registrados em 2002. Em 2004, essa população somará 20,9 milhões e o total de usuários 

domésticos ativos deverá ser de 13,4 milhões. Mesmo representando quase 40% dos 

internautas da América Latina (um total de 44 milhões), o Brasil ainda está distante do 

número de internautas dos Estados Unidos, 187 milhões. Segundo a E-Consulting, o número 

de pessoas ligadas na internet em todo o mundo é hoje de 825 milhões (MAGALHÃES, 

2003). 

Estes dados revelam que a internet no Brasil cresce tanto em números de internautas 

quanto em volume de navegação. A pesquisa IBOPE/e-Ratings.com (2003) afirma que o 
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público que acessa a internet acrescenta a cada dia alguma nova atividade em sua utilização 

da web, expandindo as possibilidades de negócios on-line.  

É possível perceber alterações no comportamento do consumidor como resultado da 

crescente influência da tecnologia em interações sociais. Conforme afirmam Sheth e Sisodia 

(2002, p. 73), “à proporção que as pessoas começam a mudar a maneira de trabalhar, 

comunicar-se e passar seu tempo de lazer, com certeza exercerão uma forte pressão nas 

empresas para que modifiquem a maneira de fazer negócio”.  

Holbrook (2001 a) afirma que a interatividade e o alto grau de simbolismo associado à 

navegação na internet a tornam um meio propício para a fusão de utilitarismo e hedonismo, 

mesclando características funcionais e hedônicas para satisfazer as necessidades dos 

indivíduos que acessam a rede.    

Concomitantemente, as atividades de comércio eletrônico também apresentam franca 

expansão, e estima-se que em 2003 movimente 3,17 trilhões de dólares em todo o mundo 

(REBOUÇAS, 2002). A crescente competitividade on-line faz com que as empresas cada vez 

mais busquem a satisfação dos consumidores, visando comportamentos posteriores gerados 

pela satisfação, como a continuidade do relacionamento, e lealdade e o boca a boca positivo, 

por exemplo (ROSSI e SLONGO, 1998).  

Um estudo realizado pela American Customer Satisfaction Index (ACSI) com 

consumidores norte-americanos indicou que a satisfação relacionada às lojas virtuais do país 

aumentou de 78% em 2000 para 83% em 2002, refletindo a importância do construto para a 

prática dos negócios na internet (MMONLINE, 2003).   

Apesar das investigações sobre satisfação do consumidor serem amplamente 

difundidas, ainda há a necessidade de estudos brasileiros que unam construtos como a 

satisfação e o consumo hedônico às interações pela internet. Através desta dissertação, 

pretende-se colaborar com a consolidação dos temas consumo hedônico e satisfação do 
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consumidor, adequando-os à atual realidade brasileira. Assim, o estudo justifica-se pela 

relevância do tema e construtos abordados, em especial para as áreas de marketing e 

comportamento do consumidor dentro da administração.    

 

 

1.3  Objetivos 

Esta dissertação tem como intuito contribuir para a compreensão das experiências 

emocionais vivenciadas por consumidores e a relação com a satisfação em compras 

realizadas pela internet.  Assim, busca-se atingir os seguintes objetivos: 

 

 

1.3.1 Objetivo geral 

? Investigar a relação entre as experiências emocionais ativadas em compras pela 

internet e a satisfação do consumidor com este processo de compra.  

 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

? Investigar a existência de fatores hedônicos em compras realizadas pela internet.  

? Identificar dimensões de emoções vivenciadas pelos consumidores que realizam compras 

pela internet.  

? Identificar a existência de diferenças nas emoções vividas por consumidores, tomando 

como base características demográficas e relativas à compra.      

O próximo capítulo apresenta o referencial teórico que embasa as análises 

efetuadas nessa dissertação.  



 18 

 

 

2  Fundamentação teórica 
 

Neste capítulo são delineados os principais conceitos referentes às dimensões 

teóricas abordadas nesta dissertação. Primeiramente, realiza-se uma análise do construto 

emoção e da sua importância para o marketing, além de uma contextualização com base 

em pesquisas do campo da psicologia e do comportamento do consumidor.  

Em seguida, o consumo hedônico é discutido, através de uma abordagem desde o 

seu surgimento até as pesquisas atuais sobre o tema. Posteriormente, serão revisadas obras 

referentes ao marketing experiencial como uma evolução do consumo hedônico, revelando 

a importância da operacionalização de experiências na internet.   

Visto que a satisfação é um dos objetos de investigação desta dissertação, um breve 

resgate histórico sobre o tema é apresentado, quando se aborda a relevância das emoções 

na formação de respostas de satisfação.  

Por último são apresentados alguns conceitos específicos para o comportamento do 

consumidor on-line, apontando aspectos relevantes neste meio de compra.          

 

 

2.1  A emoção no consumo 
Tratando-se de um tema central para as dimensões hedônicas, este tópico aborda a 

relação entre as emoções e o Marketing e os principais conceitos referentes à emoção, muitos 

com base em pesquisas do campo da psicologia.  

O Marketing, como um processo de troca, existe desde os primeiros tempos da 

humanidade. Sua consolidação enquanto disciplina, no entanto, ocorreu no começo do Século 
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XX, e desde então vem sofrendo diversas transformações para se adequar à realidade social 

vigente (NATARAAJAN e BAGOZZI, 1999).  

Estes autores mencionam que o processo de transformação do marketing pode ser 

identificado através de etapas marcantes. Inicialmente, seu foco era em commodities, 

substituído pela abordagem institucional e posteriormente, a funcional. Desde os anos 60, a 

abordagem gerencial predominou, quando é possível identificar o surgimento de um foco 

comportamental, acarretando a formação de campos como o do comportamento do 

consumidor.  

Os estudos sobre o comportamento do consumidor influenciaram o marketing nas 

últimas três décadas do século XX, priorit ariamente focado nos aspectos cognitivos das 

tomadas de decisão, nos trabalhos sobre memória, processo de pensamento e respostas 

racionais. Esta abordagem cognitiva, no entanto, negligenciou fatores não racionais que 

também influenciam as decisões. Constit uiu-se então um crescente interesse pelos aspectos 

referentes ao afeto e à emoção como parte integrante do processo de decisão do consumidor 

(NATARAAJAN e BAGOZZI, 1999, p. 632).  

Razão e emoção sempre foram tratados na história como dois construtos opostos. Britt 

(1966, p. 111) afirma “colocando em termos de psicologia, assume-se que se pensa com o 

cérebro e se sente com as vísceras”. Mesmo com esta segmentação conceitual, a aceitação que 

ambas dimensões influenciam o comportamento do indivíduo estimulou investigações mais 

profundas, gerando o campo da Pesquisa Motivacional.      

A teoria cognitiva havia então consolidado temas referentes ao aspecto racional do 

comportamento, mas não conseguia responder satisfatoriamente questões como o que inicia e 

guia as escolhas, ou o que interfere no processo de decisão. Daí a lacuna que originou a 

necessidade das pesquisas motivacionais. 
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Uma das contribuições para o entendimento das motivações dos consumidores foi a 

proposta da Hierarquia das Necessidades de Maslow. Através de uma abordagem biogênica e 

psicogênica, foram especificados os níveis de motivos em termos de prioridades estipuladas 

pelos indivíduos para satisfazerem suas necessidades (SOLOMON, 2002).    

A raiz da palavra motivo é originada do latim (movere – mover), assim como a da 

palavra emoção. As emoções e os motivos movem os indivíduos para o alcance dos seus 

objetivos. Allport (apud BRITT, 1966, p. 111) define que emoções são sinais que as coisas 

não vão bem, ou uma afirmação que estão. E neste ponto encontra-se a sua relação com os 

motivos: a emoção é o centro do motivo, especialmente quando há algum conflito ou 

movimento em direção a um objetivo. 

 

 

2.1.1  Definição de emoção 

A definição de emoção começa pelo entendimento das funções cerebrais humanas. 

Segundo Oliver (1997), as respostas emocionais mais básicas são regidas pelo sistema 

límbico, e incluem o prazer/desprazer, agressão, medo e mecanismos de resposta, como a 

vigilância. Este sistema caracteriza-se por ser reflexivo, sendo comum a todos os mamíferos.  

O desenvolvimento do cérebro humano, contudo, compreende também o 

processamento de informações cognitivas. Com esta influência, as emoções se tornam mais 

complexas (por exemplo, o medo pode se converter em coragem, a tristeza em compaixão). 

Como define Oliver (1997, p. 294) “quanto maior a quantidade de interpretação cognitiva 

requerida, mais cognitiva a emoção se torna”.  

Este modelo é o cognitivo-afetivo, validado por autores através de experimentos, 

como Anand, Holbrook e Stephens (1988). Em oposição, Zajonc e Markus (1982) defendem a 
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Hipótese da Independência, assumindo que a emoção é essencialmente pós-cognitiva, 

evidenciada após as avaliações utilitárias sobre determinado objeto.  

Bagozzi, Gopinath e Nyer (1999), por exemplo, adotam o modelo cognitivo-afetivo, 

definindo emoção como: 

Por emoção, compreendemos um estado mental de prontidão que se origina 
de uma avaliação cognitiva de acontecimentos ou pensamentos; possui um 
tom fenomenológico; é acompanhado por processos fisiológicos; é 
freqüentemente expresso fisicamente (por exemplo, por gestos, postura, 
feições faciais); e pode resultar em ações específicas para afirmar ou 
competir com a emoção, dependendo da sua natureza e do significado para a 
pessoa que a sente (p. 184).    

 
Nesta definição, a emoção é vislumbrada como desencadeadora de duas reações 

distintas. Em uma primeira situação, o processo ocorre de forma automática, permitindo o 

surgimento de reações afetivas que variam em termos de valências (negativas ou positivas). 

No segundo caso, predominantemente cognitivo, há um processamento mais detalhado, com 

apoio de esquemas mentais complexos, como a utilização da memória (SHIV e 

FEDORIKHIN, 1999).  

Também é necessário distinguir emoção de construtos similares. Para Bagozzi, 

Gopinath e Nyer (1999), o humor é mais duradouro e de menor intensidade, e o principal 

aspecto capaz de diferenciar a emoção dos demais conceitos é a forma como surge. A emoção 

é uma resposta de uma avaliação sobre algum evento externo, mas é necessário destacar que 

não é este evento específico que irá produzir a emoção, mas a avaliação psicológica exclusiva 

realizada por um indivíduo. Dessa idéia parte a compreensão de porque pessoas podem ter 

reações emocionais distintas a um mesmo estímulo.  

Oliver (1997) destaca que afeto refere-se aos sentidos, em oposição às interpretações 

cognitivas. Já a emoção é mais cognitiva que o afeto, mas sua opinião sobre o humor difere do 

conceito de Bagozzi, Gopinath e Nyer (1999, p. 294), pois acredita que “o humor é um estado 

temporário de disposição prazerosa ou desprazerosa” (OLIVER, 1997). Para que seja 

realizado um posicionamento em relação à definição de humor – aspecto relevante para o 
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desenvolvimento deste trabalho – recorre-se a uma das principais obras sobre o tema, 

desenvolvida por Gardner (1985). Sua posição está alinhada com a de Oliver (1997), ao 

definir humor como um estado de sentimento passageiro, particular a momentos e situações 

específicas.    

Outro aspecto relevante para conceituar emoção é o objetivo, ou estado desejado que 

os indivíduos buscam alcançar. Quando alcançam seus objetivos, associam a emoções 

positivas a um desejo de continuar com o evento que causou prazer. De modo contrário, o não 

cumprimento dos objetivos poderá causar emoções negativas (desapontamento, raiva, 

tristeza), e o desejo de se afastar do motivo causador destas sensações (BAGOZZI, 

GOPINATH e NYER, 1999). 

Kleinginna e Kleinginna (apud OLIVER, 1997) delinearam em um modelo o processo 

emocional, assim como seus componentes, conforme demonstrado a seguir na Figura 1 (2): 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1 (2) - Representação das Categorias de Emoção de Kleinginna e Kleinginna 

Fonte: OLIVER (1997, p. 292). 
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A Figura 1 (2) representa o processo de ativação de emoções. Ao receber um estímulo 

externo, o indivíduo começa a realizar uma série de atividades internas, tanto no campo 

afetivo (experimentando sensações) quanto no cognitivo (avaliando e classificando a 

determinada situação). É possível então observar manifestações destas reações internas, como 

uma movimentação em relação ao estímulo externo, adaptando-se no caso de um 

comportamento positivo que causou prazer, ou promovendo uma ruptura, quando o estímulo 

causa desconforto emocional.  

A relevância das emoções para a compreensão do comportamento dos consumidores 

gerou a necessidade de elaboração de instrumentos de mensuração dos aspectos emocionais, 

abordados a seguir.      

 

 

2.1.2  Mensuração de emoções 

A revisão da literatura possibilitou a identificação de alguns modelos propostos para a 

classificação das emoções. Em um primeiro momento Izard (1977) propôs a escala 

denominada Differential Emotions Scale – DES (Escala Diferencial de Emoções), definida 

como um instrumento cuja finalidade era a de acessar as emoções básicas ou combinações de 

emoções experimentadas pelos indivíduos. Sua idéia consistia em atingir todas as emoções 

possíveis de serem sentidas pelas pessoas, e a escala foi elaborada com base em estudos sobre 

as expressões faciais evidenciadas através de experimentos.  

A DES solicita ao respondente que indique, em uma escala de intensidade de cinco 

pontos, quais palavras melhor descrevem o modo como se sentia naquele momento (IZARD, 

1977, p. 125). Uma variação deste instrumento é a DES-II (Escala Diferencial de Emoções 

II), cuja principal diferença é que, ao invés de mensurar a intensidade da emoção, busca 
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identificar a freqüência com que os indivíduos experimentaram as emoções descritas na escala 

em um período de tempo especificado (IZARD, 1977).   

O Quadro 1 (2) apresentado a seguir permite identificar que as emoções são divididas 

em valências positivas e negativas, e a terceira opção, a surpresa, é considerada uma opção 

neutra. Esta visão de posicionar a surpresa como uma emoção neutra tem sido discutida no 

campo teórico. Larán e Rossi (2003, p. 01), por exemplo, conceituam: “A surpresa é 

geralmente relacionada a eventos antagônicos às expectativas e crenças do indivíduo.  

Geralmente, ela é gerada por fatos inesperados (unexpected) ou mal antecipados 

(misexpected)”. A surpresa, portanto, está relacionada a um movimento de ativação, 

potencializando as outras dimensões emocionais relacionadas a determinada situação.   

As emoções básicas das Escalas DES e DES-II são descritas no Quadro 1 (2) a seguir: 

 

 
Fator 

 

 
Item 

 

Valência 

Interesse atento, concentrado, alerta Positiva 

Alegria encantado, feliz, alegre Positiva 

Surpresa surpreso, maravilhado, admirado Neutra 

Tristeza abatido, triste, desanimado Negativa 

Raiva irritado, enfurecido, com raiva Negativa 

Desgosto desagradado, desgostoso, revulsivo Negativa 

Desprezo desprezado, desdenhado, menosprezado Negativa 

Medo magoado, com medo, apreensivo Negativa 

Vergonha embaraçado, envergonhado, tímido Negativa 

Culpa arrependido, culpado, acuado Negativa 

Quadro 1 (2) – Escala Diferencial de Emoções 
Fonte: Farias (1998, p. 67). 

 

Izard (1977) conceitua ainda que o princípio de Emoções Diferenciais descreve 

emoções que podem ser diferenciadas em termos das associações neuropsicológicas, dos 

padrões faciais e de suas características motivacionais. Apesar da relativa independência de 
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cada uma das emoções, estas são basicamente interativas, acarretando padrões emocionais 

mais complexos.   

A principal crítica às Escalas de Izard, no entanto, refere-se à aceitação do conceito 

que estas emoções podem ser consideradas básicas, já que nesta escala é ignorada a carga 

cognitiva formadora de dimensões como a vergonha e a culpa (OLIVER, 1997).       

Modelos de mensuração propostos a partir de então, como o de Russel (1980, 1989), 

por exemplo, determinam que as emoções são altamente inter-relacionadas, daí a dificuldade 

de classificá- las em escalas que as tratem de forma independente. Uma proposta que busque a 

compreensão de dimensões emocionais deve englobar uma representação que já especifique 

as relações entre as categorias em análise, possível de representação em um modelo estrutural, 

que na obra deste autor recebeu a denominação de Modelo Circumplex.       

Ao invés de propor uma lista de emoções, o Modelo Circumplex especifica em qual 

grau as categorias de emoção propostas estão inter-relacionadas. Esta correlação é 

determinada pelo co-seno do ângulo formado pela posição das emoções na escala, 

representadas em um ambiente circular espacial.  

Inicialmente, Russel (1980) classificou 28 emoções em 8 categorias distintas, com 

base em freqüências registradas em experimentos onde se solicitou aos indivíduos que 

agrupassem estados emocionais que lhes parecessem similares. Após análises estatísticas, o 

autor assumiu a bipolaridade dos fatores, representada pelos conceitos prazer/desprazer e 

estímulo/desestímulo, conforme demonstrado a seguir.  
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No Modelo Circumplex, o Quadrante I representa prazer/alto estímulo (excitação), o 

II, desprazer/alto estímulo (angústia), o III, desprazer/baixo estímulo (depressão) e o IV, 

prazer/baixo-estímulo (relaxamento). O centro representa um ponto neutro, e cada emoção 

deve ser interpretada como um vetor partindo do centro do círculo, e seu comprimento 

determina a intensidade. O eixo vertical representa o grau de estimulação, e o horizontal o 

estado de prazer ou desprazer (RUSSEL, 1989, p. 87). 

 Outro modelo com o formato Circumplex foi proposto por Plutchik (apud RICHINS, 

1997), que justapôs oito emoções em um círculo (medo, raiva, alegria, tristeza, desgosto, 

aceitação, expectativa e surpresa), e a retirada de um destes segmentos pode acarretar em 

outras categorias emocionais (RICHINS, 1997; HAVLENA e HOLBROOK, 1986; OLIVER, 

1997).   
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Figura 2 (2) - Modelo Circumplex de Categorias de Emoções Relacionadas 
Fonte: RUSSEL (1980, p. 1167). 
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Com base nos trabalhos desenvolvidos anteriormente, Richins (1997) elaborou um 

instrumento específico para a mensuração de emoções no consumo. Para chegar ao seu 

modelo, realizou quatro estudos, identificando palavras que representavam emoções para os 

consumidores, eliminando as referentes a estados corporais, as distantes do vocabulário dos 

consumidores e as que raramente ocorriam. Através destes procedimentos foi gerada a escala 

CES – Consumption Emotions Set (Conjunto de Emoções do Consumo), “através da qual se 

espera representar adequadamente as reações emocionais dos consumidores à maior parte das 

experiências de consumo” (RICHINS, 1997, p. 135). A CES apresenta 16 categorias de 

emoções, e quatro itens que não pertencem aos agrupamentos.  

A Escala CES foi avaliada no Brasil por Arruda (2002), como o propósito de se 

verificar a confiabilidade e validade de suas dimensões. Como a própria autora explana: “A 

partir da análise dos dados de freqüência obtidos para cada uma das emoções pôde-se 

concluir que a Escala CES apresenta resultados bastante coerentes” (p. 124). De forma 

geral, a autora validou a escala de Richins (1997), apesar de haver encontrado categorias 

de emoções que se posicionaram em agrupamentos distintos dos definidos na escala 

original.  A autora conclui: 

Apesar de as médias de freqüência terem se mostrado bastante coerentes 
e compreensíveis, no entanto, é preciso consolidar as conclusões a partir 
da estrutura fatorial resultante deste estudo, e dos testes de avaliação da 
qualidade da escala. Assim, pode-se afirmar que a estrutura fatorial da 
escala CES, quando aplicada para a mensuração das emoções de consumo 
na cidade de Porto Alegre, não correspondeu exatamente ao esperado 
(ARRUDA, 2002, p. 124). 

 

Mesmo indicando que estes resultados não são surpreendentes, pois estudos sobre 

variáveis psicológicas são de difícil validação, pesquisas adicionais são indicadas para uma 

adequação da Escala CES à realidade brasileira.z  A tradução realizada por Arruda (2002) 

é apresentada no Quadro 2 (2): 
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Cluster 

 

 
Emoções Associadas 

Raiva Frustração, Fúria, Irritação 

Descontentamento Insatisfação, Descontentamento 

Preocupação Nervosismo, Preocupação, Tensão 

Tristeza Depressão, Tristeza, Infelicidade 

Medo Susto, Temor, Pavor 

Vergonha Constrangimento, Vergonha, Humilhação 

Inveja Inveja, Ciúme 

Solidão Solidão, Saudade 

Paixão Sensualidade, Romantismo, Paixão 

Amor Amor, Sentimentalismo, Afeição 

Tranqüilidade Calma, Tranqüilidade 

Contentamento Contentamento, Satisfação 

Otimismo  Otimismo, Coragem, Esperança 

Alegria Felicidade, Encantamento, Alegria 

Excitação Empolgação, Vibração, Entusiasmo  

Surpresa Surpresa, Admiração, Espanto 

Outros itens Culpa, Orgulho, Ansiedade, Alívio 

 

 

Diante das diversas escalas disponíveis para a mensuração de emoções no consumo, 

optou-se nesta dissertação pela escala proposta por Izard (1977). A base para esta escolha 

encontra-se na ampla utilização deste instrumento em pesquisas anteriores, especialmente 

as que relacionam emoção e satisfação (LARÁN e ROSSI, 2003; WESTBROOK, 1987; 

FARIAS, 1998). Esta escala tem produzido validade e confiabilidade nos dados coletados 

em diversos trabalhos, além de se mostrar adequada para capturar a dinâmica das 

experiências de consumo (OLIVER, 1993; WESTBROOK, 1987).  

A escala DES mensura a intensidade das emoções vivenciadas. Oliver (1997) 

destaca a diferença entre medir intensidade e freqüência das emoções, apontando que, 

como uma regra geral, a intensidade deve ser usada para encontros com aspecto 

Quadro 2 (2) - Escala CES (Traduzido) 
Fonte: ARRUDA, (2002). 
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unidimensional. Já a freqüência é indicada para quando a experiência é multifacetada, ou 

quando se investiga um período de tempo. Nesta dissertação, a DES irá mensurar a 

intensidade das emoções através de uma escala de cinco pontos.  

 

    

2.2 Consumo hedônico 

Neste tópico será apresentada uma visão das pesquisas realizadas sobre este tema. Para 

isso, a autora buscou realizar um resgate histórico que culminou com a adoção dos conceitos 

do consumo hedônico como parte do processo de decisão de compra. Ao final, serão revisadas 

as obras mais recentes do tema, que tratam do Marketing Experiencial.  

 

 

2.2.1  Estabelecimento e consolidação do consumo hedônico 
 

Desde a década de 70, a idéia que o consumidor é um ser tomador de decisões 

racionais vêm sendo substituída por um conceito que também considera as emoções como 

fator relevante para as decisões de compra.   

A predominância do modelo cognitivo de processamento de informações começou a 

ser questionada na década de 70, com base em diversas mudanças que ocorriam na sociedade. 

Um dos fatores reconhecidos foi o excesso de informações que os consumidores tinham que 

processar para tomar suas decisões, denominado Paradoxo da Abundância (Paradox of 

Plenty), conseqüência das relações sociais mais complexas e da sofisticação do capitalismo, 

que disponibilizava para o homem da década de 70 muitas opções não só de produtos, mas 

também de modos de consumo: “cozinhar no forno ou no microondas?” (GEISTFELD, 1977, 

p. 48).  
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Dentro deste mesmo conceito, outro fenômeno foi o da “Carga de Informações” 

(Information Load), ou seja, o reconhecimento que de além de estarem sobrecarregados de 

informações, os consumidores as recebiam de forma inadequada, pois ao invés de se buscar a 

simplicidade, as mensagens adotavam um formato extremamente complexo (SCAMMON, 

1977).  

Tais questionamentos ao modelo de processamento de informações formavam um 

campo propício para o surgimento de propostas alternativas ao modelo racional-cognitivo. 

Três motivos principais podem ser apontados: a dimensão cognitiva não mais conseguia 

explicar toda a complexidade inerente ao comportamento do consumidor; a quantidade de 

informações a serem processadas pelo consumidor havia apresentado um incremento 

substancial nesta década; e, por fim, dimensões sentimentais, ainda que isoladas, começavam 

a aparecer como coadjuvantes em diversos estudos que buscavam uma melhor compreensão 

dos mecanismos do comportamento do consumidor.  

Diante desta nova perspectiva, a emoção começava a ser vista como um fator de 

influência adequado para explicar o comportamento de consumo. Dimensões como o 

simbolismo, a fantasia e as emoções passaram também a fazer parte do modelo de tomada de 

decisão de compra.      

A idéia segundo a qual os consumidores adquiriam produtos também devido ao seu 

simbolismo não é nova. Levy (apud HOLBROOK E HIRSCHMAN, 1982, p. 92), ainda na 

década de 50, comentou: “as pessoas não compram produtos apenas por aquilo que eles 

podem fazer, mas também por aquilo que eles significam”. As bases para a apresentação do 

consumo hedônico foram fornecidas pela pesquisa motivacional, através da investigação, por 

exemplo, da influência da emoção nos processos mentais humanos, e sua participação nos 

fatores que levam um indivíduo à ação (BRITT, 1966).     
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Hirschman e Holbrook (1982) foram os pioneiros na apresentação do consumo 

hedônico, definindo-o: “é a faceta do comportamento do consumidor relativa aos aspectos 

multisensoriais, fantasiosos e emocionais de uma experiência de consumo” (p. 92).  

Neste trabalho inicial, os autores defendem que os estímulos gerados pelos produtos 

são capazes de promover uma série de associações internas, sejam históricas (que resgatam 

emoções já vivenciadas) ou fantasiosas (existentes apenas no plano imaginário), além de 

promoverem um estímulo que altera estados emocionais tanto no corpo quanto na mente, 

através da evocação de sentimentos como prazer, ciúmes, medo e ódio.  

Segundo Hirschman e Holbrook (1982), há dimensões estimuladas pelo consumo 

hedônico que são de interesse dos profissionais de marketing: construções mentais, classes de 

produtos, usos dos produtos e diferenças individuais.  

A primeira dimensão (construções mentais) é sustentada pela tríade formada por 

crenças, afeto e intenções, formadores do Modelo ABC de Atitudes (SOLOMON, 2002). 

Ocorre, então, uma mudança na perspectiva, já que a dimensão cognitiva sempre foi 

privilegiada nas pesquisas até então realizadas, e o afeto passa a ser incorporado como 

participante das três hierarquias, conforme demonstrado na Figura 3 (2). 
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Fonte: SOLOMON (2002,  p. 167). 
Figura 3 (2) - Modelo de Hierarquia de Efeitos com a Dimensão Afeto 
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Esta proposta lida com os três componentes formadores da atitude (afeto, 

comportamento e cognição), e enfatiza as inter-relações entre conhecer, sentir e fazer, 

estabelecidas em uma hierarquia de efeitos. A Hierarquia Experimental defende que as 

emoções desencadeiam a experiência de consumo, e após ser tomado por sentimentos, o 

consumidor será motivado a adotar um comportamento, uma crença e, finalmente, uma 

atitude em relação a um produto ou serviço (SOLOMON, 2002).     

Os principais contrastes entre o Modelo de Processamento de Informações e o ponto 

de vista Experiencial referem-se aos inputs ambientais (enquanto o processamento de 

informações foca os benefícios, o experiencial trabalha com as características subjetivas), à 

imagem do consumidor (solucionador de problemas versus orientado para o prazer) e, 

principalmente, ao processo de decisão de compra, pois ao invés de considerar como alvo o 

momento da decisão da compra, o ponto de vista experiencial engloba também o momento do 

consumo, investigando a utilização do bem ou serviço adquirido.   

Finalmente, em relação ao output (resultado do consumo), em contraste aos benefícios 

funcionais do modelo anterior, para a visão experiencial “as conseqüências do consumo 

aparecem na diversão que o consumidor obtém de um produto, no prazer que proporciona e 

no resultado de prazer que evoca” (HIRSCHMAN e HOLBROOK, 1982, p. 138).    

Nos meios eletrônicos, esta lógica tende a se manter, como defendem Childers et al. 

(2001). Segundo os autores, a natureza interativa do comércio eletrônico permite o 

incremento de ações utilitárias como a facilidade da busca de informações e a diminuição dos 

custos de procura. Em contrapartida, cada vez mais os aspectos de diversão durante a compra 

são valorizados, gerando um campo fértil para o consumo hedônico na internet.  

Seguindo este conceito, Babin, Darden e Griffin (1994) reconhecem duas maneiras de 

um consumidor obter valor em suas compras. Na primeira delas, há uma busca por um 

resultado utilitário decorrente da necessidade de se obter algo, e na segunda, de natureza 
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hedônica, motivações intrínsecas e relacionadas ao prazer são despertadas, e os indivíduos 

realizam ações porque se sentem bem com este ato. Ambos os aspectos são relevantes e 

observáveis no processo de compra tradicional.  

Estes autores desenvolveram uma escala específica para mensurar os aspectos 

utilitários e hedônicos no contexto das compras, reconhecendo a influência de ambos nas 

experiências dos consumidores. Através deste instrumento, é possível identificar o quão 

hedônica ou utilitária uma experiência de consumo pode ser classificada.  A Escala traduzida 

é apresentada a seguir: 

 

 
Categoria 

 
Afirmação 

 
Hedônica  1. Esta compra foi realmente prazerosa 
Hedônica 2. Eu continuei a comprar, não porque “tinha que”, mas porque queria. 
Hedônica 3. Esta compra foi como um escape para os problemas. 
Hedônica 4. Comparado com outras coisas que eu poderia ter feito, o tempo da compra foi realmente 

divertido. 
Hedônica 5. Eu gostei de ter contato com diversos novos produtos.  
Hedônica 6. Eu gostei da compra pela própria experiência, não somente pelos itens que estava 

comprando. 
Hedônica 7. Eu gostei porque pude atender aos meus impulsos.  
Hedônica 8. Durante a compra, eu senti prazer em buscar as alternativas.  
Hedônica 9. Enquanto comprava, eu pude esquecer meus problemas. 
Hedônica 10. Enquanto comprava, senti um clima de aventura. 
Hedônica 11. Esta compra não foi um bom momento pelo qual passei. 
Utilitária  12. Eu realizei o estritamente necessário nesta compra. 
Utilitária 13. Eu não consegui comprar o que realmente precisava. 
Utilitária 14. Enquanto comprava, achei exatamente o item que procurava. 
Utilitária 15. Eu fiquei desapontado porque eu tive que procurar o que queria em outros sites. 
 

 

O valor hedônico do consumo é tratado na escala pelas questões 1 a 11. Sua principal 

característica é a de tratar a própria compra como um momento de lazer (questões 1, 4, 5, 6, 8, 

10 e 10), incluindo questões de percepção de liberdade (questão 2), escapismo (questões 3 e 

9) e até mesmo a compra por impulso (questão 7). O lado utilitário do consumo é 

caracterizado pela resolução prática de um problema, pela visão de um consumidor racional 

Quadro 3 (2) - Valor de Compras Pessoais 
Fonte: BABIN, DARDEN E GRIFFIN (1994). 
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orientado para o cumprimento de uma tarefa, representado na escala pelas questões 12 a 15 

(BABIN, DARDEN E GRIFFIN, 1994).   

A literatura acadêmica brasileira também investigou o tema. A dicotomia entre 

hedonismo e utilitarismo na web foi o foco do trabalho de Diaz e Gertner (1998), que 

identificaram a presença de ambos os fatores nos sites navegados no seu experimento. Para 

tanto, utilizaram a escala apresentada no Quadro 3 (2). 

Costa e Larán (2003), investigando o comportamento de compra por impulso em 

ambientes virtuais e em lojas físicas, encontraram que a atividade de compra em lojas virtuais 

parece ser mais técnica que em ambientes reais, destacando o maior grau de racionalidade 

associado às aquisições realizadas via internet.  

Já Silva Filho e Motta (1992) pesquisaram o consumo hedônico no tempo 

discricionário dos consumidores, ou seja, nos momentos dedicados ao lazer. O lazer é uma 

atividade que apresenta diversas dimensões subjetivas, como a satisfação intrínseca, a 

liberdade percebida, o envolvimento, a estimulação, o domínio e espontaneidade. Em seu 

estudo, os autores identificaram que a liberdade percebida está altamente relacionada com as 

atividades de lazer, e a satisfação intrínseca apresentou-se como de caráter mais geral, 

podendo ser ocasionada também por outras atividades. 

Os pontos teóricos revisados nesta etapa permitem constatar que o consumo hedônico 

é uma dimensão ocorrente nas experiências de compra tradicionais, e começa também a ser 

identificado em processos de compra pela internet. Com base nesta visão, é proposta a 

seguinte hipótese de pesquisa: 

 

H1: Os aspectos hedônicos são observáveis em compras realizadas pela internet.    
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A segunda dimensão relevante para o consumo hedônico é a classe de produtos em 

consideração. Hirschman e Holbrook (1982) destacam que a abordagem do marketing 

tradicional sempre enfatizou em suas pesquisas o consumo de produtos típicos, e o consumo 

hedônico modificou este hábito ao investigar produtos como música, balé e teatro, que tendem 

a gerar maior envolvimento emocional que os tradicionais.   

Segundo Dhar e Wertenbroch (2000), os produtos hedônicos caracterizam-se por um 

maior grau de envolvimento emocional, enquanto produtos utilitários têm a característica de 

servir a um objetivo prático e determinado.   

A terceira dimensão, relacionada ao tipo de produto, refere-se ao uso dos produtos 

hedônicos. Como muitos são experienciais, o envolvimento na hora do consumo é 

fundamental. Desta forma, o consumidor escolhe o produto adequado ao seu desejo de 

envolvimento emocional: alto ou baixo. Assim, Hirschman e Holbrook (1982) afirmam que 

“parece haver um caminho de envolvimento emocional mais desejável por produtos 

experienciados em um determinado momento” (p. 104).   

O tamanho da compra também é descrito como um fator de influência no 

envolvimento emocional. Dos consumidores cujos gastos são maiores, espera-se um maior 

envolvimento emocional com a situação de compra, devido a maiores riscos sociais e 

financeiros de tomar uma decisão errada (ANDERSON e SRINIVASAN, 2003). A partir 

destas informações, é gerada a segunda hipótese de pesquisa: 

 

H2: As emoções vivenciadas pelos indivíduos variam conforme o valor do 

produto que está sendo adquirido pela internet. 

 

Outro aspecto determinante refere-se às diferenças individuais. A experiência de 

consumo pode ser influenciada por fatores como gênero, classe social e cultura, 
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(DABHOLKAR e WALLS, 1999). Hirschman e Holbrook (1982) afirmam que estas 

diferenças promovem respostas distintas, imaginárias e emocionais, que influenciam tanto o 

grau de envolvimento dos indivíduos quanto à escolha dos produtos do consumo hedônico.   

Dubé e Morgan (1996), por exemplo, apontaram que o gênero é determinante na 

capacidade dos indivíduos recuperarem informações sobre emoções vivenciadas em 

experiências de consumo. Sua pesquisa indicou que homens tendem a apontar suas 

experiências positivas, enquanto mulheres recuperam com maior freqüência as experiências 

negativas. Bendall-Lyon e Powers (2002) encontraram resultados similares: ao investigarem o 

impacto do tempo e do gênero nas avaliações de satisfação, os autores concluíram que as 

mulheres apresentaram um declínio do seu grau de satisfação maior que o dos homens com a 

prestação de serviços no decorrer do tempo.                                                                                                                                 

Avaliando experiências de serviços, Dabholkar e Walls (1999) identificaram que 

homens valorizaram fatores como preço e conveniência, enquanto para as mulheres o 

conforto, o carinho, o ambiente e a demonstração de sentimentos do prestador de serviço 

determinam a continuidade da relação comercial.  

A idade também é citada como um fator relevante para as diferenças de consumo. 

Solomon (2002) destaca que à medida que envelhece, as necessidades e preferências do 

consumidor mudam, freqüentemente de modo semelhante às de outros que têm quase a 

mesma idade. Por essa razão, a idade do consumidor exerce uma influência significativa sobre 

a sua experiência de consumo.   

A classe social também é tida como um fator importante no comportamento do 

consumidor, determinando como as pessoas passam seu tempo, o tipo de produtos que 

adquirem, e em que local e como compram (ENGEL, BLACKWELL E MINIARD, 1995).  

Especificamente na internet, a renda do indivíduo, um dos componentes da classe social, é 
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reconhecida como “um forte condicionante do volume e freqüência de compras pela Internet” 

(HERNANDEZ, 2003, p.11).                                                                                          

Assim, é apresentada a terceira hipótese: 

 

H3: As emoções vivenciadas pelos indivíduos variam de acordo com suas 

características demográficas.           

             

 

2.2.2  Marketing Experiencial: a evolução do consumo hedônico  
 
Holbrook (2000), um dos principais autores do consumo hedônico, apresentou como 

evolução deste tema o conceito que denominou marketing experiencial. Segundo este autor, o 

marketing experiencial pode ser subdividido em 4 E’s: experiência, entretenimento, 

exibicionismo e evangelização.  

A Experiência é considerada o eixo central do marketing experiencial. Sob esta ótica, 

o que os consumidores realmente desejam hoje não são produtos, mas experiências que 

satisfaçam suas necessidades. E, para que estas se realizem, na maior parte das vezes, objetos 

são necessários. A ênfase, então, passa a ser nos serviços que os produtos podem 

proporcionar, e não nos produtos por si só (HOLBROOK, 2000).    

O consumidor também deseja agora experiências que lhe proporcionem 

entretenimento (o segundo “E” do Marketing Experiencial), para que possa aproveitar seu 

escasso tempo livre em atividades de lazer. Para isso, ocorre hoje uma grande convergência 

em torno deste conceito, onde todas as dimensões do mercado visam proporcionar 

entretenimento aos seus clientes (p. ex: televisão, cinema, varejo e até mesmo remédios, como 

o Viagra e o Prozac).  
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Para Holbrook (2000) esta convergência torna-se ainda mais intensa no campo da 

comunicação, especialmente entre os veículos de mídia. E na economia do entretenimento, a 

internet ocupa posição central, pois é onde os conceitos de negócio e diversão se fundem. 

Quando entram para o campo eletrônico, as empresas devem inevitavelmente transformar-se 

em empresas de diversão.  

O terceiro “E” refere-se ao exibicionismo. Holbrook (2001a, p. 81) afirma: “Muitos ou 

a maioria dos consumidores são voyeurs (...). E sugiro que todos os consumidores são 

exibicionistas”. De acordo com esta abordagem, o consumo engloba um forte simbolismo, 

onde se enquadra a necessidade experiencial dos indivíduos se relacionarem com produtos.     

O relacionamento entre pessoas e produtos é tão intenso que acarreta a evangelização, 

o quarto “E” do marketing experiencial. A evangelização diz respeito à aura sagrada que o 

marketing vem conquistando na sociedade. Ela reflete o modo como “os gerentes de 

marketing pregam e ensinam, como consumidores realizam quase-religiosas conversões, e 

como aqueles que escrevem livros sobre o tema tendem a se auto-entitular como gurus 

comerciais ou sociais” (HOLBROOK, 2001b, p. 181).     

Schmitt (1999) propôs a adoção dos conceitos do marketing experiencial pelas 

empresas atuantes no mercado. Para isso, delineou as características básicas do marketing 

experiencial: o foco nas experiências do consumidor, o consumo como uma experiência 

holística, a visão do consumidor como um ser racional e emocional e o ecletismo das 

metodologias e ferramentas utilizadas pelo profissional de marketing experimental. A 

segmentação dos tipos de experiências possíveis de serem vivenciadas gera os MEEs 

(módulos experimentais estratégicos), e cada um deles apresenta a sua estrutura própria e 

conceitos de marketing específicos, pelos quais as empresas devem optar. Como o referido 

autor define: 

os MEEs incluem experiências sensoriais (sensação), experiências 
emocionais (sentimento), experiências cognitivas criativas (pensamento), 



 39 

experiências físicas e de estilo de vida (ação) e experiências de identificação 
social resultantes da interação com um grupo e cultura de referência 
(identificação) (SCHMITT, 1999, p. 12).    

  
Para a implementação de experiências, os profissionais de marketing contam com a 

estrutura que o Schmitt (1999) denominou de ProEx. Os ProExs são os provedores de 

experiências, as ferramentas que possibilitam a vivência de experiências de consumo pelos 

indivíduos. Conforme sua definição, são ferramentas táticas à disposição do profissional de 

marketing para criar uma campanha de sensação, sentimento, pensamento, identificação e 

ação. Incluem as comunicações, identidade visual e verbal, presença do produto, co-marcas, 

ambientes espaciais, a mídia eletrônica e as pessoas.  

Em comunicações estão contempladas ferramentas como a propaganda, os magalogs 

(união de magazines e catálogos) e os relatórios anuais. O diferencial de uma peça de 

marketing experiencial é que estes não estão preocupados somente em apresentar as 

características dos produtos ou seus benefícios diretos ao consumidor, mas procuram criar 

uma atmosfera fantasiosa, geralmente com a proposta de um estilo de vida.   

A identidade visual ou verbal de uma empresa engloba o nome, os logotipos e a 

presença do produto, através de aspectos com o design e a embalagem. A co-marca, o 

marketing de eventos e de patrocínios vêm sendo utilizados como um instrumento para criar 

uma ligação emocional e de memória, tornando a marca presente nos locais onde os 

consumidores trabalham e se divertem.   

Os web sites e a Mídia eletrônica, contemplados neste estudo, são extremamente 

relevantes no fornecimento de experiências. Como define Schmitt (1999): 

A Internet, também, pode modificar totalmente uma experiência de 
comunicação, interação, ou experiências em transações. Pense nas faixas de 
propaganda, nas salas de chat, e na compra de livros num dos muitos sites de 
livros, e nos leilões virtuais de obras de arte. Infelizmente, para muitas 
empresas o principal uso do web site é o de prestar informações. Deveriam 
enxergá-lo como uma oportunidade para entreter os clientes e relacionar-se 
com eles, mediante o marketing experimental (p. 101).       
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2.3  Satisfação do consumidor e consumo hedônico 

Satisfação e emoção são construtos intrinsecamente relacionados. Esta união, no 

entanto, foi consolidando-se com o amadurecimento das pesquisas sobre o tema, visto que a 

abordagem cognitiva predominava nos estudos sobre a satisfação do consumidor.  

A satisfação foi legitimada como um campo de pesquisa na década de 70, com 

trabalhos sobre a desconfirmação das expectativas e sua influência na avaliação de produtos. 

Nesse sentido, o trabalho de Cardozo (1965, p. 248) apresentou uma contribuição efetiva para 

o tema ao concluir que o esforço do consumidor e suas expectativas influenciam as avaliações 

a respeito de um produto ou uma experiência de compra.    

Até meados da década de 80 o aspecto cognitivo predominava nos estudos sobre a 

satisfação. Segundo esta perspectiva, os consumidores formam suas expectativas pré-

consumo, observam a performance do produto, comparam as expectativas com a 

performance, formam suas percepções de desconfirmação e, finalmente, obtém seu 

julgamento de satisfação (OLIVER, 1993, p. 418). 

Dentro do conceito racional, destacou-se a teoria da dissonância cognitiva, segundo a 

qual os indivíduos buscam realizar atos coerentes com seus conhecimentos (cognições), mas 

quando há discrepâncias entre a crença e os atos, há um desconforto psicológico que motiva 

os indivíduos a tentarem minimizá- lo, a fim de obter novamente o equilíbrio interior 

(FARIAS, 1998).      

Oliver (1981) apresentou uma nova definição da satisfação do consumidor, e a partir 

de então a emoção passa a ser considerada um elemento fundamental nas pesquisas sobre 

satisfação, como se percebe a seguir.  

A satisfação pode ser melhor entendida como uma avaliação da surpresa 
inerente à aquisição de um produto e/ou à experiência de consumo. Em 
essência, é o estado psicológico sumariado quando a emoção que envolve 
expectativas desconfirmadas é encaixada com os sentimentos prévios sobre a 
experiência de consumo (OLIVER, 1981, p. 27). 
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Westbrook e Oliver (1991) afirmaram que a satisfação pode ser analisada através de 

um continuum hedônico, e torna-se necessário que estes construtos sejam diferenciados.  Para 

estes autores, “a satisfação não é o prazer sentido durante a experiência de consumo, mas é a 

interpretação da avaliação se esta experiência foi tão boa quanto deveria ser” (p. 85). Destes 

conceitos, gerou-se a definição de satisfação adotada nesta dissertação: 

Satisfação é a resposta de preenchimento do consumidor. É o julgamento de 
que um aspecto de um produto ou serviço, ou o próprio produto ou serviço, 
oferece (ou está oferecendo) um nível prazeroso de preenchimento 
relacionado ao consumo, incluindo níveis de preenchimentos baixos e altos 
(OLIVER, 1997, p. 13). 

 

Para melhor representar o domínio da satisfação e seus principais fatores relacionados, 

toma-se como exemplo o modelo proposto por Oliver (1997): 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
Figura 4 (2) - O Modelo Geral do Processamento do Consumo 

Fonte: adaptado de OLIVER (1997, p. 337). 
 

Neste modelo, além das emoções, outros fatores aparecem como parte do processo de 

satisfação. Tais fatores apresentam uma natureza mais cognitiva. As expectativas são 

definidas por Oliver (1997, p. 68) como “a antecipação de conseqüências futuras baseadas em 

uma experiência anterior, atuais circunstâncias ou outras fontes de informação”.  

Eqüidade  

Performance  

Expectativas  

Desconfirmação  Atribuição  

EMOÇÕES 

SATISFAÇÃO 
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Já a desconfirmação é a comparação mental da performance com as expectativas 

anteriores, geralmente descrita pelos consumidores como algo melhor ou pior que o esperado. 

A desconfirmação pode ser positiva (superação das expectativas do consumidor), neutra (em 

acordo com as expectativas) ou negativa, quando não atingiu as expectativas (FARIAS, 1998, 

p. 26-27).  

A eqüidade diz respeito à justiça percebida em uma transação, e a sensação de uma 

troca injusta leva o consumidor a experimentar uma situação de angústia que pode acarretar a 

insatisfação. Já a teoria da atribuição lida com a questão do porquê dos acontecimentos, 

quando os clientes atribuem causas à desconfirmação que terá impacto na sua avaliação final, 

podendo então evocar algum tipo de emoção (FARIAS, 1998, p. 43).   

E, como último tópico de análise do modelo, por se tratar do foco deste estudo, estão 

as emoções. O consumo envolve uma série de respostas emocionais, e foi cerne do estudo de 

diversos pesquisadores a relação entre as emoções sentidas por um indivíduo e a satisfação 

(por exemplo, WESTBROOK e OLIVER, 1991; OLIVER, 1993; BABIN, GRIFFIN e 

DARDEN, 1994). 

Um estudo desenvolvido por Westbrook e Oliver (1991) buscou capturar padrões mais 

sofisticados de emoções presentes no consumo, através de métodos analíticos. Com os dados 

de um survey com compradores de automóveis, utilizando a escala emocional de Izard (DES-

II) comentada anteriormente, os autores realizaram análises de clusters e regressões, 

encontrando cinco grupos que representavam as emoções: 1. alegria/contentamento, 2. 

prazer/surpresa, 3. sem emoções, 4. desprazer e surpresa negativa 5. raiva/perturbação.  

Como resultado, foi admitido que altos graus de satisfação foram encontrados em 

consumidores que experimentaram emoções como prazer/surpresa e interesse/surpresa. Níveis 

moderados de satisfação foram associados à experiência sem emoção, enquanto os baixos 

índices de satisfação se relacionaram às emoções negativas. 
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O poder da surpresa na formação da satisfação foi investigado no Brasil por Larán e 

Rossi (2003). Estes autores constataram haver uma relação entre a surpresa, como 

amplificadora das experiências emocionais, e as saídas de satisfação. Seu trabalho concluiu 

que “a surpresa positiva torna os consumidores significantemente mais satisfeitos”, e a 

“surpresa negativa irá diminuir a satisfação consideravelmente, sempre havendo a mediação 

dos afetos correspondentes” (p. 12).     

Em outra pesquisa, Oliver (1993) procurou expandir os componentes das emoções 

positivas e negativas, investigando os atributos que causam insatisfação através de uma 

relação com a teoria da atribuição. Neste estudo, o foco nos sentimentos negativos justifica-se 

pelo fato usualmente registrado de altos índices de emoções positivas nas experiências de 

consumo, reconhecidamente um viés das pesquisas emocionais e de satisfação. Os resultados 

de Oliver (1993) confirmam os estudos anteriores, certificando que a desconfirmação possui 

um caráter cognitivo, e influencia as emoções geradas.  

Muller, Tse e Venkatasubramaniam (1991) discordam do caráter cognitivo atribuído à 

teoria da desconfirmação. Para eles, a desconfirmação por si só não é cognitiva, já que o 

processo de comparação também pode ser efetivado utilizando estados emocionais. Em seu 

trabalho, através da utilização de Modelagem de Equações Estruturais, foi possível identificar 

as principais categorias de respostas emocionais pós-compra ativadas em uma experiência de 

turismo. Entre os resultados encontrados, destaca-se que a principal causa da intenção de 

recompra foi a performance percebida (0,73), e os sentimentos positivos nesta pesquisa não 

apresentaram um índice expressivo em relação à intenção de recompra (0,27).       

Um resultado similar foi encontrado em pesquisas que buscaram associar emoções a 

satisfação no  Brasil. Prado (1997), ao investigar as dimensões de emoções e satisfação 

inerentes a transações em supermercados, encontrou, como resultado da análise de regressão, 

que os fatores da resposta afetiva (isoladamente de outras influências) explicam 31,7% da 
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variação da satisfação global. Este resultado relativamente baixo é justificado pelo fato de a 

satisfação não depender exclusivamente de respostas emocionais, mas também de outros 

fatores como performance percebida. A leitura das conclusões obtidas não deve estar focada 

no baixo índice encontrado, exigindo que se perceba a emoção como um fator relevante na 

formação das avaliações de satisfação dos consumidores.   

Outro estudo apresentado investigou o papel das emoções da satisfação de alunos de 

MBA (FARIAS et al., 1997). Neste trabalho, foi utilizada a análise de regressão para 

identificar o quanto da satisfação percebida pelos entrevistados estaria relacionado às 

emoções. Ficou estabelecido que as respostas emocionais podem predizer parte da satisfação, 

um resultado congruente com o encontrado por Prado (1997).     

Já Dube e Menon (2000) destacam que nem sempre a lógica emoção 

positiva/satisfação ocorre. E, algumas ocasiões, como encontros de serviços, mesmo a 

experiência de emoções negativas pode influenciar avaliações positivas de satisfação. Como 

exemplo, citam um vôo estressante onde o cliente foi gentilmente atendido; ou uma prestação 

de serviços sem fins lucrativos, onde observar uma situação que causa imensa tristeza pode 

acarretar satisfação pessoal por ter colaborado.      

Partindo de uma visão teórica para o aspecto gerencial da satisfação, é possível 

encontrar a sua estreita relação com o marketing, visto que este se caracteriza pela criação de 

produtos e serviços que satisfaçam indivíduos e organizações (KOTLER, 2000). A satisfação 

é hoje uma meta perseguida pelas empresas porque clientes satisfeitos são menos suscetíveis a 

mudanças de marca, tendem a estabelecer vínculo emocional com a organização, promovem o 

boca a boca positivo, são mais rentáveis e tendem a ser leais (KOTLER, 2000; BATESON e 

HOFFMAN, 2001).          

Na realidade virtual, tais premissas continuam verdadeiras. Como afirmam Anderson e 

Srinivasan (2003) o colapso de várias empresas ponto-com demonstrou que, mesmo com as 
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mudanças profundas que a internet é capaz de promover, as leis do marketing são adequadas 

também ao ambiente virtual. Dentre estas leis, destaca-se a da necessidade de reter clientes, 

devido aos altos custos necessários para a conquista de novos consumidores. Na internet, tal 

fator aparece ainda com um agravante: a concorrência torna-se ainda mais intensa, visto que é 

possível acessar outras ofertas com facilidade.           

Diante do exposto, percebe-se que apesar dos inúmeros estudos realizados, a 

satisfação ainda é um tema a ser explorado por toda complexidade que evoca em situações 

distintas.  Logo, apresenta-se a quarta hipótese de pesquisa: 

 

H4: As emoções positivas vivenciadas nas compras on-line estão positivamente 

relacionadas à satisfação do consumidor.  

 

 

2.4  O consumidor on-line 

As novas possibilidades geradas pelo comércio eletrônico representam grandes 

oportunidades para as empresas, mas há diferenças entre o varejo tradicional e o na internet 

que precisam ser reconhecidas para que se obtenha uma performance adequada (CHILDERS 

et al., 2001). Um dos desafios acadêmicos atuais é identificar até que ponto o referencial 

teórico construído para meios tradicionais também é válido para os meios on-line 

(GOLDSMITH, 2002).  

O crescimento das atividades de comércio eletrônico justifica a elaboração de uma 

construção conceitual própria para o meio. A pesquisa Tendências no Consumo On-line 

(2002), indica que 79% dos internautas vêm aumentando a freqüência de suas compras via 

internet, e o volume mundial de compras deve atingir 3,17 trilhões de dólares em 2003, contra 

75 bilhões de dólares registrados em 2000. 
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A internet apresenta um ambiente fundamentalmente diferente do ambiente real. 

Como exemplo, podem ser citados os padrões de comunicações essencialmente não-verbais, 

com um repertório de signos, símbolos e ícones próprios para representar a comunicação 

verbal, com suas expressões e facetas de complexidade. É possível notar ainda que a própria 

identidade do indivíduo é transformada, proporcionando um relativo anonimato (HOFFMAN 

e NOVAK, 2002).  

Taschner (2000) destaca que a atual dimensão do consumo deve ser avaliada sob a 

ótica dos ajustes ao espaço virtual. A crescente utilização de equipamentos de lazer 

domésticos vem quebrando as fronteiras entre trabalho, lazer e consumo, e representa uma 

grande mudança social. O principal ponto da mudança é a inversão dos tradicionais esquemas 

de comunicação, onde havia um receptor passivo às informações fornecidas pelas mídias de 

massa. Em meios interativos como a internet, o consumidor tem a oportunidade de ser mais 

ativo no estabelecimento do que deve ser ofertado, obtendo controle no mercado de consumo 

e lazer.  

Com o objetivo de adequação das teorias ao ambiente da internet, Lynch, Kent e 

Srinivasan (2001) propõem que as experiências emocionais vivenciadas na navegação 

influenciam os resultados das compras. E, ao despertarem sentimentos positivos durante o 

acesso, há uma melhor oportunidade para as empresas de incrementarem as intenções de 

compra, as associações favoráveis à marca e a lealdade. Os autores destacam também que os 

sentimentos evocados dependem de diversos aspectos, como o tipo de produto adquirido e até 

mesmo o nível de experiência do consumidor.   

Hernandez (2003, p.11) também investigou a influência do nível de conhecimento do 

consumidor em relação ao meio, e de forma geral, chegou à seguinte conclusão: “Os 

resultados deste estudo sugerem que quanto maior o tempo e a intensidade de utilização da 

Internet, maior o número e a variedade de compras feitas por este canal”.  
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Esta afirmação possibilita a apresentação da quinta hipótese de pesquisa:  

 

H5: As emoções vivenciadas pelos indivíduos variam conforme o nível de 

experiência do consumidor com o meio de compras.   

 

A internet possui características únicas para o comércio. Uma delas refere-se ao 

conteúdo experiencial, onde os clientes podem experimentar a idéia de ser proprietário de um 

produto, serviço ou marca, conforme já comentado (CARTELLIERI et al., 2002). Além disso, 

as próprias características do novo consumidor impulsionam o comércio eletrônico: muitos 

não gostam de sair de casa, desejam conveniência e tem cada vez menos tempo livre 

(BURKE, 2002).  

A conveniência, por exemplo, é percebida como um dos maiores benefícios da compra 

pela internet (ANDERSON e SRINIVASAN, 2003). O tempo poupado é um dos principais 

fatores que os consumidores valorizam, e esta é uma das mais importantes promessas do 

comércio eletrônico, inclusive porque o tempo de compra investido deve ser prazeroso, e o 

processo deve proporcionar satis fação ao usuário.  

Mesmo com o crescimento das atividades de comércio eletrônico, diversos estudos 

ainda apontam resistências dos consumidores para o engajamento em atividades comerciais 

pela rede. Limeira (2003) aponta que para os indivíduos que estão considerando a 

possibilidade de comprar pela Internet, aspectos como a segurança de informações e a 

devolução de mercadorias que não correspondam às suas expectativas são fatores inibidores 

da sua iniciação no e-commerce.   

O tópico a seguir apresenta o perfil do brasileiro que realiza compras pela internet.   
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2.4.1  Perfil do consumidor on-line 

Para fornecer um perfil do consumidor pela internet no Brasil (e-consumidor), será 

utilizada uma pesquisa realizada pela consultoria E-bit (2003).  
Em uma segmentação por gênero percebe-se que os homens têm um maior hábito de 

comprar pela Internet. Em média 60% das pessoas que costumam comprar pela rede são do 

sexo masculino, contra 40% do sexo feminino. Em relação à renda, o perfil dos e-

consumidores se destaca pelo alto poder aquisitivo (LIMEIRA, 2003). Cerca de 35% tem 

renda familiar entre R$3.000,00 e R$8.000,00. Também é relevante a parcela com renda entre 

R$1.000,00 e 3.000,00, com uma expressiva participação no mercado, representando cerca de 

32%. Do total de e-consumidores, 6% têm renda familiar de menos de R$1.000,00. Já 8% 

ganham mais de R$8.000,00 e 19% preferem não declarar sua situação financeira (E-BIT, 

2003).  

Os compradores on-line concentram-se na parcela entre 25 e 49 anos de idade (71% da 

população que realiza compras pela Internet). O estudo mostra também que apenas 1% dos 

consumidores tem até 17 anos e 14% têm entre 18 e 24 anos. Outros 10% têm de 50 a 64 anos 

e apenas 1% têm mais de 65 anos (E-BIT, 2003). A maioria dos consumidores tem pelo 

menos nível superior completo (55%), sendo que 20% possuem também uma pós-graduação.  

Quando a análise refere-se aos produtos adquiridos pela internet, em primeiro lugar 

estão CD e DVD (26%), seguidos por Livros e Revistas (18%) e eletrônicos (8,5%) (E-BIT, 

junho de 2003).   

 Após a realização da revisão teórica dos principais construtos desta dissertação, 

são apresentados, no próximo capítulo, os instrumentos metodológicos utilizados na 

operacionalização desta pesquisa.  
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3  Metodologia 
  

Este capítulo apresenta a metodologia adotada para a realização desta pesquisa. São 

apresentados a natureza do estudo, o desenho metodológico, a descrição das ferramentas 

qualitativas e quantitativas, incluindo o universo e amostra selecionados, o esquema de 

desenvolvimento dos instrumentos de coleta de dados e as técnicas estatísticas empregadas 

para a análise e interpretação dos resultados obtidos.  

 

 

3.1   Natureza e desenho da pesquisa 

O foco desta dissertação é a identificação da relação entre consumo hedônico e 

satisfação dos consumidores em compras realizadas na internet. Apesar da satisfação do 

consumidor ter sido bastante explorada em pesquisas na última década, acredita-se ainda 

haver um campo propício para estudos que relacionem os aspectos emocionais do consumo na 

internet à satisfação.    

Segundo Aaker, Kumar e Day (2001, p. 94), as pesquisas podem ser classificadas em 

três categorias gerais: exploratórias, descritivas e causais. Esta pesquisa possui um caráter 

inicial exploratório, por assumir como principal objetivo o fornecimento de critérios sobre a 

situação problemática enfrentada. Neste tipo de pesquisa, os métodos mais utilizados são os 

surveys com especialistas, surveys pilotos, a análise de dados secundários e a pesquisa 

qualitativa (MALHOTRA, 2001, p. 106).   

Em um segundo momento, o caráter descritivo prepondera, para que seja possível 

descrever a situação problemática desta dissertação. A pesquisa descritiva considera que o 

pesquisador possui conhecimento prévio sobre o seu problema, sendo caracterizada também 
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pela elaboração de hipóteses específicas e pela necessidade detalhada de informações 

(MALHOTRA, 2001).    

 Em relação à coleta de informações, a literatura de pesquisa em marketing apresenta 

duas possibilidades. Nos estudos longitudinais, uma amostra fixa (ou várias) é pesquisada 

repetidamente ao longo do tempo.  Já o corte transversal envolve a coleta de informações de 

uma amostra somente uma vez (MALHOTRA, 2001, p. 109). Devido aos objetivos do 

trabalho, a decisão foi por um corte transversal único. Ou seja, extraiu-se uma única amostra 

da população-alvo e as informações foram coletadas desta amostra apenas uma vez, 

consideradas suficientes para retratar as variáveis em um determinado momento no tempo.   

A seguir é apresentado o desenho metodológico desta dissertação.   
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A seqüência do desenho da pesquisa é comentada nos próximos itens.  

 

 

 

 

 

Ferramentas Qualitativas  
 
- Revisão Bibliográfica 
- Entrevistas Pessoais  
- Análise de Conteúdo  

Ferramentas Quantitativas 
 
- Aplicação dos Questionários 
- Coeficiente Alfa 
- Estatísticas Descritivas 
- Análise Fatorial  
- Teste t-Student 
- ANOVA 
- Análise de Regressão 

FASE 1 
Etapa 

Exploratória  

FASE 2  
Etapa  

Descritiva  

1. Especificação do 
Domínio do Construto  

 

2. Elaboração de Roteiro 
e Entrevistas Pessoais 

 

3. Análise de Conteúdo 
das Entrevistas   

 

4.Elaboração do 
Questionário  

 

5. Pré-Teste do 
Questionário 

 

6. Coleta  
de Dados  

 

7. Tabulação e 
Análise dos Dados 

 

8. Apresentação dos 
Resultados e Conclusões 
 

Figura 5 (3) -  Desenho Metodológico 
 Fonte: adaptado de CHURCHILL (1979, p. 66). 
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3.2   Fase 1 – etapa exploratória 

O principal objetivo de uma pesquisa exploratória é investigar um problema visando 

fornecer critérios para a sua compreensão. Este tipo de pesquisa caracteriza-se principalmente 

por uma metodologia baseada em pequenas amostras que proporciona insights e a 

compreensão do contexto do problema. Sempre que necessário, a pesquisa exploratória deve 

preceder a descritiva para que o construto investigado seja mais bem delimitado 

(MALHOTRA, 2001).    

Inicialmente foi realizado um levantamento de informações para especificar os 

domínios dos construtos em análise. Para isso, efetivou-se uma desk research nos principais 

meios de referências de pesquisa de marketing e comportamento do consumidor, 

considerando livros e papers de journals internacionais, como por exemplo, o Journal of 

Consumer Research e o Journal of Consumer Satisfaction, Dissatisfaction and Complaining 

Behavior. Foram também utilizadas referências nacionais, em especial os Anais da ANPAD e 

as Revistas RAE, RAC e RAUSP. Os principais tópicos pesquisados foram o consumo 

hedônico, marketing experiencial, satisfação do consumidor e marketing na internet, com foco 

no comércio eletrônico.   

Com base nas informações obtidas, foi elaborado o roteiro de entrevistas pessoais. Cox 

e Enis (1972) definem a entrevista como uma comunicação verbal direta entre investigador e 

respondente, e uma das suas principais vantagens é este contato direto, que permite a análise 

de elementos além das informações deliberadamente repassadas pelos entrevistados, como as 

expressões faciais, corporais e entonações na voz.    

Cooper e Schindler (2003) destacam que o principal valor das entrevistas pessoais está 

na profundidade das informações e no nível de detalhamento que o entrevistador pode obter. 

Há também o maior controle do entrevistador, que pode direcionar a entrevista de acordo com 

os objetivo traçados no seu planejamento. Em contrapartida, as entrevistas pessoais são caras 



 53 

e passíveis de viés. Estes resultados tendenciosos podem ocorrer devido a três tipos de erros: 

erro de não reposta (não conseguir localizar o entrevistado ou não conseguir convencer a 

pessoa a participar), erro de resposta (iniciado pelo respondente, através da omissão de uma 

resposta intencionalmente ou não; iniciado pelo entrevistador, devido principalmente à 

tentativa de influenciar as respostas do entrevistado), e erro de amostragem.     

Para as entrevistas pessoais, realizadas pela própria autora, foi adotada uma 

amostragem não-probabilística por conveniência composta por vinte consumidores que já 

haviam feito compras pela Internet. Apesar de suas limitações, como os erros apontados no 

parágrafo anterior, a autora considera que seus aspectos negativos não incidem com grande 

impacto neste momento da pesquisa, onde ainda se buscam delineamentos gerais sobre o tema 

em análise (AAKER, KUMAR e DAY, 2001). 

A seguir, é apresentado o roteiro utilizado nas entrevistas em profundidade, cuja 

finalidade foi servir como guia dos assuntos abordados pelo entrevistado, já que o método 

caracterizou-se como não-estruturado.   

 

 

Perguntas Elaboradas 

1. Há quanto tempo você navega na internet? 

2. Você costuma fazer compras habitualmente? 

3. Que tipo de produto você costuma comprar? 

4. O que você acha de fazer compras pela internet? 

6. Você ficou satisfeito com sua última compra? Por que? 

7. Se tivesse que descrever as emoções que você sentiu nesta compra, que palavras você usaria? 

Quadro 4 (3) - Roteiro de Entrevistas Pessoais 
Fonte: Elaborado pela autora (2003) 

 

Para interpretar os dados coletados, foi realizada uma análise de conteúdo, visando 

capturar as principais dimensões emocionais descritas pelos entrevistados. Segundo 

Kassarjian (1977, p. 10), a análise de conteúdo é “uma descrição científica, objetiva, 
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sistemática, quantitativa e generalizável do conteúdo de uma comunicação”. Para realizá- la, 

as etapas seguidas foram a adoção de uma unidade de análise e a criação de categorias de 

análise, com base nos esquemas conceituais obtidos com a revisão da literatura.    

  

 

3.3   Fase 2 – etapa descritiva 

A pesquisa descritiva caracteriza-se por prover descrições sobre determinado objeto de 

estudo. Dentre seus objetivos, pode-se enquadrar a caracterização de grupos relevantes e a 

estimativa de percentual numa população sobre determinado comportamento, ou ainda, a 

identificação do grau de associação entre variáveis (MALHOTRA, 2001). 

Como a pesquisa descritiva considera um conhecimento prévio sobre a situação 

problema, foram utilizados como parâmetro para esta segunda etapa os dados obtidos na fase 

exploratória. Para atender os objetivos da pesquisa, empreendeu-se um survey, método 

freqüentemente empregado na concepção da pesquisa descritiva (MALHOTRA, 2001). Foram 

desenvolvidas as seguintes ações: definição da amostra, elaboração de questionário, pré-teste, 

alterações necessárias no instrumento, coleta de dados e análise estatística. As etapas são 

descritas a seguir com maior detalhamento.  

 

 

3.3.1  População e amostra  
 

Em relação à definição da população do estudo, a primeira decisão a ser tomada 

refere-se ao escopo da investigação: amostra ou censo. O censo trabalha com todos os 

elementos de uma população, sendo indicado para populações pequenas. Já a amostra é um 

subgrupo da população, indicada no caso de populações com grande quantidade de 

indivíduos, onde a aplicação de um censo seria inviável (AAKER, KUMAR e DAY, 2001).  
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Neste estudo foi realizada uma investigação junto a uma amostra, pois a população é 

constituída por aqueles indivíduos que realizam compras pela internet, considerada aqui 

infinita. O segundo passo foi a seleção de um procedimento de amostragem, que pode ser 

probabilístico ou não-probabilístico.   

Em relação à decisão quanto à amostragem probabilística ou não-probabilística, 

Malhotra (2001) afirma que quando a investigação exige estimativas essencialmente 

imparciais e cuja precisão será avaliada, o método probabilístico torna-se imprescindível. 

Também propõe que, por outro lado, quando são necessárias estimativas gerais e o fundo 

disponível é limitado, alguma forma de amostragem não-probabilística poderá ser empregada.  

Considerando algumas limitações impostas para a realização de uma amostragem 

probabilística, como obter listas com os indivíduos da população-alvo, adotou-se para este 

estudo uma amostragem não-probabilística. Ciente que esta abordagem apresenta limitações 

para um estudo de natureza descritiva, procurou-se trabalhar com uma amostra de perfil 

similar ao dos consumidores da internet brasileiros, de acordo com os dados da consultoria E-

bit (2003). 

O procedimento para a escolha da amostra é destacado a seguir: 

? Definição da População: homens ou mulheres, brasileiros (mesmo que residentes no 

exterior, visto que a internet é um veículo sem fronteiras geográficas), que tenham 

realizado pelo menos uma vez compras pela internet.  

? Técnica de Amostragem: tipo não-probabilística, com amostra recrutada pela Internet, 

adotando a técnica bola-de-neve.  Segundo Malhotra (2001), esta técnica é constituída 

quando é solicitado aos respondentes iniciais que indiquem outras pessoas 

pertencentes à população-alvo de interesse. Sua principal vantagem é aumentar 

substancialmente a possibilidade de localizar outros indivíduos com características 

específicas, neste caso, que tivessem realizado compras pela internet.    
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? Tamanho da Amostra – para definir a quantidade de questionários válidos, foram 

utilizadas referências metodológicas que embasassem esta decisão (HAIR et al., 

1995). A amostra analisada foi composta por 180 questionários válidos.  

A coleta de dados foi realizada através de e-mail enviado pela autora desta dissertação 

para diversos internautas, contendo uma mensagem que explanava o objetivo da pesquisa, o 

endereço de acesso ao site onde o questionário estava hospedado e a solicitação de resposta. 

As principais vantagens deste método são a velocidade da aplicação e a capacidade de obter 

informações delicadas, devido ao relativo anonimato do entrevistado. Em contrapartida, há  

pontos negativos que devem ser considerados, como a baixa taxa de resposta, a 

impossibilidade de utilização de estímulos físicos e também a falta de controle sobre a 

amostra, já que o entrevistador não controla quem realmente está respondendo o questionário 

(MALHOTRA, 2001).  

Mc Daniel e Gates (2003) apontam que apesar de muitos pesquisadores ainda acharem 

os levantamentos pela internet falhos, a migração de pesquisas para este meio parece 

inevitável. A principal crítica destes autores à pesquisa pela internet é que os usuários da rede 

não representam a população como um todo. Neste estudo, onde a população é formada por 

internautas que também fazem compras on-line, este problema é minimizado.  

 

 

3.3.2  Instrumento e coleta de dados  

A elaboração do instrumento de coleta de dados é um aspecto bastante importante para 

que se consiga obter as informações desejadas. Para a etapa descritiva, foi desenvolvido um 

questionário, caracterizado como pela estruturação de suas questões (MC DANIEL e GATES, 

2003).  
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Malhotra (2001) aponta que um questionário deve ser guiado por três objetivos: 

traduzir as informações desejadas em um conjunto de perguntas possíveis de serem 

respondidas, motivar o respondente a preenchê- lo e buscar minimizar o erro de resposta. É 

preciso também que o entrevistador esteja atento a problemas ocorrentes como a pergunta de 

duplo efeito (quando uma única pergunta abrange dois objetivos) ou a incapacidade do 

consumidor lembrar a situação solicitada.  

Sellitz, Wrightsman e Cook (1987) destacam ainda que uma alternativa a ser 

considerada é a utilização de escalas previamente desenvolvidas por outros pesquisadores. 

Nesta pesquisa, foram utilizadas escalas já consolidadas em outros trabalhos, a fim de 

conseguir capturar as dimensões propostas como objeto de estudo, conforme demonstrado a 

seguir.  

            
 

Escala 
 

 
Fonte 

 
Itens 

 
Formato 

Valor Utilitário e Hedônico  Babin, Darden e Griffin, 1994  15 Tipo Likert 5 pontos  
Differential Emotions Scale - DES Izard, 1977 30 Tipo Likert 5 pontos 
Satisfação Oliver, 1997  06 Tipo Likert 5 pontos 

 

 

O primeiro bloco de questões procurou identificar os hábitos do indivíduo em relação 

às compras pela internet, verificando especialmente a sua experiência com o meio (em relação 

à navegação e à compra).   

O segundo bloco delimitou a última compra realizada, investigando o tipo de produto 

adquirido, seu valor e há quanto tempo a compra havia sido realizada. A teoria e os resultados 

obtidos na fase exploratória desta pesquisa sugerem que estes aspectos podem influenciar o 

nível de envolvimento emocional do consumidor. Para mensurar a intensidade das emoções 

sentidas durante esta compra, utilizou-se a escala DES – Differential Emotions Scale, de Izard 

(1977). Esta escala foi validada por importantes autores da área de comportamento do 

Quadro 5 (3) - Escalas do Instrumento de Coleta de Dados  
Fonte: Elaborado pela autora, 2003. 
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consumidor, como Oliver (1997). A tradução foi obtida no trabalho de Farias (1998), visto 

que sua aplicação já tinha sido efetivada no Brasil. Esta escala mensurou a intensidade das 

emoções sentidas pelos consumidores através de uma escala tipo Likert de 5 pontos (1- nada a 

5 - bastante).         

Já a escala proposta por Babin, Darden e Griffin (1994), buscou identificar o valor 

hedônico ou utilitário da compra, através da marcação de uma escala tipo Likert de 5 pontos 

(Discordo Totalmente – Concordo Totalmente). Ainda neste bloco se buscou identificar a 

satisfação do indivíduo com a compra. Para tal, foi adotada a escala proposta por Oliver (1997 

p. 343). Esta escala é originalmente composta por 12 itens, e neste trabalho foram utilizados 6 

dos itens originais, marcados através de uma escala tipo Likert de 5 pontos (Discordo 

Totalmente – Concordo Totalmente).    

Este procedimento de utilização de alguns itens da escala já foi adotado em outros 

estudos que buscam associar a satisfação a outras dimensões (por exemplo, ANDERSON e 

SRINIVASAN, 2003; LARÁN E ROSSI, 2003). Oliver (1997) ressalta que a questão âncora 

sobre satisfação deve ser mantida, mas a utilização de apenas alguns dos itens pode ser 

adotada, conforme o objetivo da pesquisa.   

O terceiro e último bloco refere-se à caracterização do respondente. Os dados 

coletados nesta etapa permitem a identificação de características dos consumidores em relação 

ao seu perfil sócio-demográfico.   

Na elaboração deste instrumento, as informações cole tadas na etapa exploratória foram 

bastante valiosas. Visando adequar o instrumento às informações obtidas nas entrevistas, 

foram acrescentadas questões que permitiram verificar fatores relatados nas entrevistas 

pessoais, como o nível de experiência do consumidor com as compras pela internet e o tipo de 

produto adquirido.  O instrumento de coleta de dados é apresentado no Apêndice.    
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Antes da aplicação definitiva do questionário, foi efetuado um pré-teste junto a 

consumidores com experiência de compra pela Internet. Foram adotados os procedimentos 

sugeridos por Malhotra (2001), e o pré-teste foi realizado em duas etapas. Em um primeiro 

momento, os questionários foram aplicados pessoalmente pela autora, para observar a reação 

e atitudes dos respondentes. Em um segundo momento, o questionário foi disponibilizado na 

Internet, para que se observassem problemas relacionados ao método de aplicação, sendo 

acessado por outros vinte respondentes.  

O resultado do pré-teste indicou a necessidade de alterações em relação ao layout do 

questionário digital, e a reclamação de alguns respondentes em relação ao número de questões 

e à repetição, especialmente na escala de satisfação, fizeram com que a pesquisadora optasse 

trabalhar com uma versão reduzida desta escala, conforme explanado anteriormente.       

 

 

3.3.3  Análise dos dados 

Os dados coletados foram analisados utilizando algumas das ferramentas disponíveis 

no software estatístico SPSS 11.0 (Statistical Package for Social Sciences), disponível no 

laboratório do PROPAD.   

As variáveis que correspondem à caracterização do respondente foram analisadas a 

partir de estatísticas univariadas, de natureza descritiva. Para as questões específicas sobre a 

influência das emoções nas avaliações de satisfação em compras pela internet, utilizaram-se 

análises multivariadas dos dados. Segundo Hair et al. (1995, p. 5), para ser considerada 

multivariada, as variáveis analisadas devem estar interrelacionadas de modo que seus efeitos 

não possam ser avaliados separadamente.   
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As técnicas estatísticas utilizadas foram o cálculo dos índices de confiabilidade, 

análise fatorial, Teste t-Student, ANOVA e análise de regressão (MALHOTRA, 2001; HAIR 

et al., 1995).  

O próximo capítulo compreende a análise dos dados coletados nesta dissertação. 

Primeiramente, são demonstrados os achados da fase exploratória, para depois apresentar as 

informações referentes à fase descritiva.  
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4  Análise dos dados 
 

   Neste capítulo são analisados os dados coletados tanto na primeira etapa desta 

pesquisa, na fase exploratória, quanto na fase descritiva. Os resultados são demonstrados a 

seguir.       

 

 

4.1 Análise dos dados da etapa exploratória 

Na etapa exploratória, além da revisão da literatura, com o objetivo de clarificar os 

construtos investigados, foram realizadas vinte entrevistas em profundidade com indivíduos 

que já haviam efetuado compras pela internet. As entrevistas aconteceram entre junho e julho 

de 2003, conduzidas pela própria autora. Todas as conversas foram gravadas com a 

autorização dos entrevistados, para que fosse possível transcrevê- las e posteriormente efetuar 

a análise de conteúdo.    

Primeiramente, foi descrito o perfil do consumidor e das compras realizadas pela 

internet. Em um segundo momento, para avaliar a experiência emocional e a satisfação com a 

compra, foi realizada uma análise de conteúdo. Esta análise teve como base os critérios 

determinados por Kassarjian (1977) seguindo as etapas de seleção da amostra, escolha da 

unidade de análise e criação da categoria de análise. A unidade de análise escolhida foi 

“Tema”, pois como afirma referido o autor, “o tema está entre as unidades mais úteis na 

análise de conteúdo, porque opiniões, valores, crenças e atitudes são geralmente descritas 

dessa forma” (p. 12).   
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Já as categorias de análise foram criadas com base nas informações obtidas com a 

revisão da literatura a respeito do tema da dissertação, e as informações posicionadas em um 

esquema classificatório.  

O primeiro aspecto traçado na etapa exploratória é o perfil dos entrevistados, 

destacado a seguir.    

 
 

Entrevistado 
 

 
Gênero 

 
Idade 

 
Ocupação 

E1 Masculino 29 anos Consultor 
E2 Feminino 27 anos Profissional de Marketing 
E3 Masculino 31 anos Funcionário Público 
E4 Masculino 24 anos Economista 
E5 Masculino 29 anos Funcionário Público 
E6 Feminino 31 anos Pedagoga 
E7 Feminino 29 anos Vendedora de Carros 
E8 Masculino 27 anos Gerente de Empresa privada 
E9 Masculino 34 anos Empresário 
E10 Masculino 30 anos Advogado 
E11 Feminino 26 anos Engenheira Civil  
E12 Masculino 28 anos Gerente de Serviços 
E13 Masculino 22 anos Estudante universitário 
E14 Feminino 20 anos Estudante universitária 
E15 Feminino 26 anos Jornalista 
E16 Masculino 28 anos  Médico  
E17 Masculino 26 anos  Engenheiro Civil  
E18 Masculino 26 anos  Mestrando  
E19 Masculino 30 anos  Analista de Sistemas  
E20 Feminino 20 anos Estudante universitária 

Quadro 6 (4) - Perfil dos Entrevistados 
Fonte: Entrevistas realizadas pela autora (2003). 

 

A amostra é composta por 65% de homens, e 80% dos entrevistados estão na faixa 

de 25 a 34 anos.   

A experiência dos entrevistados com navegação e compras pela internet é 

demonstrada a seguir:  
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Tempo 

 

 
Navegação 

 
Compra 

De 0 a 1 ano 0 08 
De 2 a 4 anos 3 12 
De 5 a 7 anos 11 0 
Mais de 7 anos 6 0 
Total 20 20 
Quadro 7 (4) - Tempo de Experiência em Navegação e Compra na Internet 

Fonte: Entrevistas realizadas pela autora (2003). 
 

Os dados demonstram que os entrevistados estão em sua maioria familiarizados com o 

meio internet, visto que a maioria navega entre cinco e sete anos. Em contrapartida, também é 

possível verificar que comprar pela internet é uma atividade recente para a maioria deles, pois 

nenhum dos entrevistados possui mais de 4 anos de experiência de compras.       

 
 

Freqüência de Compra 
 

 
Nº de Entrevistados 

Apenas uma vez 2 
Raramente (de 1 a 2 vezes/ano) 6 
Freqüentemente (Trimestralmente) 7 
Sempre (Mensalmente) 5 
Total  20 

Quadro 8 (4) - Freqüência da Compra 
Fonte: Entrevistas realizadas pela autora (2003) 

 

A freqüência das compras realizadas pelos entrevistados mostrou-se bastante 

diversificada. Alguns afirmaram já possuir o hábito de comprar pela internet. Há também os 

que realizaram compras apenas uma vez, permitindo que se verificasse a diferença entre estas 

experiências.   

Os resultados obtidos entre os entrevistados indicam um fator relevante a ser 

investigado: o nível de experiência parece influenciar diretamente a percepção sobre a 

compra, inclusive as emoções. Um dos entrevistados ressaltou esta questão: “Eu acho que na 

primeira compra a emoção é mais forte, porque você não vê o rosto de ninguém, não conversa 

com ninguém, tudo é digitando uma tecla. Então, senti emoção na primeira compra, há quatro 
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ou cinco anos atrás. Depois, você vê que a coisa é tão normal quanto no mundo real” 

(Homem, 26 anos).      

Outra questão aparentemente relacionada com o grau de experiência em compras pela 

internet é a percepção de segurança da transação. Aqueles que tinham uma experiência maior 

em compras pela internet citaram que a insegurança já foi, mas atualmente não é mais um 

fator considerado: “A cada dia a gente se conscientiza que a segurança vem aumentando, 

então é uma coisa que eu não me preocupo mais hoje” (Homem, 34 anos). A próxima questão 

aponta os principais produtos adquiridos.  

 
 

Produtos 
 

 
Nº de Entrevistados 

Livros  11 
CD   10 
DVD 5 
Produtos Eletrônicos  3 
Roupas e Acessórios  1 
Softwares  1 
Passagens aéreas  1 

Quadro 9 (4) - Produtos Adquiridos 
Fonte: Entrevistas realizadas pela autora (2003) 

 

A maior parte dos entrevistados compra Livros e CDs. Parece haver ainda uma 

resistência entre os consumidores em adquirir produtos de maior valor, pela insegurança 

existente em relação a alguns fornecedores. Uma das entrevistadas, por exemplo, citou: “Só 

faço compras em lojas virtuais que também existem no mundo real, porque, qualquer 

problema, sei aonde ir para reclamar” (Mulher, 26 anos).  

A dificuldade de experimentar algumas categorias de produtos também foi apontada 

pelos entrevistados como um obstáculo para as compras: “Algumas coisas são mais difíceis de 

você comprar, como roupa ou óculos, porque tem que experimentar. É melhor para comprar 

as coisas que já conhece, como um CD” (Homem, 34 anos).     

A opinião sobre fazer compras na internet é apontada a seguir: 
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Classificação da Categoria 

 

 
Opinião 

 
Nº de Entrevistados 

Utilitária Praticidade 8 
Utilitária Comodidade 6 
Utilitária Rapidez 2 
Utilitária Permite Busca de Informações 1 
Utilitária Impossibilidade de Experimentar 1 
Utilitária Impessoalidade 1 
Hedônica Medo / Insegurança 7 
Hedônica Bom/ Maravilhoso 3 
Hedônica Confiança 2 
Hedônica Interessante 1 
Quadro 10 (4) - Opinião sobre fazer compras na internet 

Fonte: Entrevistas realizadas pela autora (2003) 
 

A análise de conteúdo permitiu criar categorias de análise das opiniões dos 

entrevistados sobre o fazer compras na internet. Com base na escala proposta por Babin, 

Darden e Griffin (1994), os fatores apontados espontaneamente pelos entrevistados foram 

classificados como hedônicos ou utilitários. Fatores como facilidade e comodidade aparecem 

como os principais benefícios apontados. Outro aspecto relevante foi a possibilidade de busca 

de informações e comparação. Como afirmou uma das entrevistadas, “Eu uso muito a internet 

para fazer pesquisas. Quando encontro por um preço melhor do que nas lojas tradicionais, 

compro, até porque eu não preciso me deslocar” (Mulher, 26 anos).  

Neste tópico, é interessante destacar que poucos entrevistados apontaram 

espontaneamente uma posição hedônica sobre o ato de compra (diversão, prazer, lazer). A 

maioria expressou sua opinião através de atributos essencialmente utilitários, como a 

praticidade, comodidade, possibilidade de busca de informações. O fator hedônico apontado 

espontaneamente com maior freqüência foi o medo ainda existente nas transações pela 

internet, como o de clonagem de cartão, ou de a compra não chegar ao seu destino.  

Um dos consumidores ressaltou que “a internet é uma forma diferente de comprar. Se 

o site for bem desenhado, com elementos interessantes, acho que a compra também fica 
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associada ao lazer” (Homem, 31 anos). Em relação à satisfação com a compra, os resultados 

são mostrados no quadro 11 (4).  

 
 

Categoria 
 

 
Nº de Entrevistados 

Satisfação 14 
Insatisfação 4 
Dificuldade de lembrar a experiência 2 
Total  20 

Quadro 11 (4) - Satisfação com a última compra 
Fonte: Entrevistas realizadas pela autora (2003) 

 
 
A maioria das experiências de compra relatadas foi satisfatória. Espontaneamente os 

entrevistados apresentavam uma justificativa para sua avaliação. A maioria (12 pessoas) 

indicou o tempo de ent rega como motivo da sua satisfação/insatisfação. Outros fatores 

apontados são a embalagem e a possibilidade de acompanhar a movimentação da mercadoria. 

Uma consumidora citou a relação entre tempo de chegada (chegar antes do esperado) e a 

surpresa, como um relevante aspecto para a sua satisfação: “Comprei um microfone que 

chegou antes do prazo que a empresa prometeu, foi uma surpresa muito boa” (Mulher, 20 

anos).     

Para a classificação das emoções vivenciadas na compra foi utilizada a escala de Izard 

(1977). Diante da dificuldade dos entrevistados em responder à pergunta sobre emoções 

especificamente, a análise da sua situação emocional foi realizada durante todo o período da 

entrevista, buscando identificar categorias de emoções vivenciadas em suas compras.  
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Categorias 

 

 
Nº de Entrevistados 

Relacionou à satisfação 7 
Com medo  3 
Com raiva  2 
Surpreso 2 
Apreensivo 2 
Não sentiu 2 
Feliz 2 
Maravilhado  1 
Descontente 1 

Quadro 12 (4) - Emoções Vivenciadas 
Fonte: Entrevistas realizadas pela autora (2003) 

 

As entrevistas sugerem que os consumidores têm dificuldades em relatar as emoções 

sentidas, especialmente os do sexo masculino. Tal fato pode ser um indício que o gênero 

influencia o relato das emoções vivenciadas em compras pela internet. No momento da 

pergunta “Se tivesse que descrever as emoções que você sentiu nesta compra, que palavras 

você usaria?”, foi perceptível o constrangimento dos entrevistados homens, visualizado 

através da mudança do tom de voz, expressão facial mais tensa, atitudes acompanhadas 

também de comentários descontraídos e risadas.   

Um consumidor relatou: “Emoção? (risos) Eu acho que não tem não, é só a satisfação 

mesmo (risos)” (Homem, 31 anos). Outro consumidor inicialmente negou sentir emoções, 

mas depois complementou “Alguns sites que são lentos dá muita raiva, dá vontade de matar o 

site, porque você precisa de velocidade para executar a sua operação” (Homem, 29 anos).  

Algumas consumidoras estavam mais à vontade para descrever suas emoções. Uma 

delas, ao relatar a sua experiência de compra, afirmou “quando eu vi aquele pacote todo 

embrulhado chegando na minha casa, eu fui desembrulhando, Nossa Senhora! Foi muita 

alegria, eu chamei logo minha mãe para ver também” (Mulher, 29 anos).    

O medo foi a emoção mais citada pelos entrevistados. Este sentimento foi justificado 

de várias formas: “a maior barreira é de clonarem o meu cartão, pegarem a minha senha” 
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(Homem, 34 anos), ou ainda “Dá medo você fazer a transação com alguém que você não vê, e 

entrega o número do seu cartão de crédito, tudo...” (Homem, 27 anos). 

Outra saída utilizada pelos entrevistados foi associar a emoção da compra à satisfação. 

Um entrevistado respondeu à pergunta sobre satisfação da seguinte maneira: “A emoção é a 

satisfação mesmo, só satisfação pela eficiência da empresa” (Homem, 26 anos).  

A fase exploratória da pesquisa apresentou relevantes contribuições. Um dos pontos 

em destaque foi a diferença de opinião entre homens e mulheres. Com o resultado das 

entrevistas, especula-se que o gênero é um fator determinante dos aspectos emocionais, e 

conseqüentemente, pode determinar uma influência nas avaliações de satisfação das compras 

pela internet.  

Outro fator levantado que merece atenção é a relação entre o nível de experiência com 

compras pela internet e as emoções associadas às compras, visto que vários entrevistados 

afirmaram que as emoções costumam ser intensas nas primeiras compras, e com a 

experiência, tendem a ser minimizadas. Sendo o medo a principal emoção citada pelos 

entrevistados, é necessário investigar a relação desta emoção sobre as saídas de satisfação.  

O instrumento de coleta de dados foi adequado para contemplar questões como o 

perfil dos entrevistados (como gênero, idade, renda) e experiência com o meio (tempo de 

navegação, tempo e freqüência das compras), fatores considerados relevantes na análise de 

conteúdo obtida.  O próximo item aborda os resultados encontrados na etapa descritiva desta 

dissertação.    
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4.2 Análise dos dados da etapa descritiva 

Este tópico apresenta os resultados das análises estatísticas efetuadas com a utilização 

do programa SPSS 11.0. As técnicas utilizadas foram citadas no capítulo de Metodologia, e 

são detalhadas a seguir.   

 

 

4.2.1 Estatísticas descritivas 

A maioria dos respondentes desta pesquisa é do sexo masculino (54%), em 

consonância com o perfil do consumidor na internet brasileiro, onde 60% são homens (E-BIT, 

2003). Já em relação à idade, a amostra deste estudo está prioritariamente concentrada na 

faixa entre 25 e 49 anos (70%), seguida pelos de 18 a 24 anos (28%). Segundo o E-bit (2003), 

71% da população brasileira que realiza compras pela internet possui entre 25 e 49 anos de 

idade, e 14% tem entre 18 e 24 anos. 

No que se refere à renda, a característica de alto poder aquisitivo dos consumidores da 

Internet também foi observada na amostra, visto que 60% possuem renda familiar superior a 

R$ 4.000,00 por mês.   

A escolaridade da amostra ficou caracterizada como 6,3% de respondentes com até o 

segundo grau completo, 23% com 3º grau incompleto, 27% com o 3º grau completo e 44% 

com pós-graduação. Em comparação com o perfil do e-consumidor brasileiro, os dados estão 

em consonância, visto que 75% possuem curso superior completo ou pós-graduação (E-BIT, 

2003). Em relação ao estado civil, a maioria pesquisada é solteira (66%), seguida pelos 

casados (29%) e divorciados (5%).  

Ao se analisar os hábitos de navegação pela internet, é possível observar que a amostra 

é formada por indivíduos com experiência na utilização do meio: o gráfico 4.1 aponta que 

53% navegam entre quatro e sete anos, e 37%, há mais de sete anos.  
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O gráfico 2 (4) também revela que a maior parte dos entrevistados utiliza a internet 

com freqüência, visto que 93% a acessam cinco ou mais vezes por semana. Entre os 

respondentes, 90% classificam seu conhecimento em navegação como excelente ou bom, e 

apenas 8% o caracterizam como regular.  
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Gráfico 1 (4) - Tempo de Navegação 
Fonte: pesquisa com questionário (2003) 

Gráfico 2 (4) - Freqüência de uso semanal  
Fonte: pesquisa com questionário (2003) 
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Em contrapartida, os hábitos de compra demonstram que esta é uma atividade nova 

para grande parte dos respondentes: 28% compram há até um ano, e 53% entre um e três anos.   
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Também se registrou que 20% dos respondentes compraram apenas uma vez, e a 

maior parte deles (25%) compra pelo menos uma vez ao semestre.   
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Gráfico 3 (4) – Tempo de compra 
Fonte: pesquisa com questionário (2003) 

Gráfico 4 (4) - Freqüência da compra 
Fonte: pesquisa com questionário (2003) 
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Os produtos adquiridos pelos respondentes são principalmente os livros (39,4%), CDs 

(25,6)% e passagens (10,6%). Entre a categoria outros (23,3%) o item com maior freqüência 

de compra foi o DVD (40,5%).  

 

 
Produtos 

 

 
N 

 
% 

Livros  71 39,4 
CDs 46 25,6 
Passagens 19 10,6 
Eletrodomésticos  7 3,9 
Computadores 6 3,3 
Vestuário 5 2,8 
Software 5 2,8 
Brinquedos 4 2,2 
Perfumaria  3 1,7 
Remédios  2 1,1 
Alimentos  1 0,0 
Bebidas - - 
Outros  42 23,3 

 

 

Já o valor médio das compras destes entrevistados ficou em R$ 262,61, conforme 

demonstrado na tabela 2 (4):   

 
Tabela 2 (4) – Estatísticas do valor da última compra 

 
Estatísticas 
 

 
Valor da última compra 

Número de respondentes (1) 174 
Valor mínimo(2)  7,00 
Valor máximo (2) 3.200,00 
Média (2)   262,61 
Desvio padrão (2) 494,55 
Coeficiente de variação (%) 188,32 

(1) – Para 6 pesquisados não se dispõe desta informação.  (2) – Valores em reais. 
Fonte: análise do banco de dados (2003). 

 

Em relação a sua última compra, 33% dos entrevistados haviam comprado há menos 

de um mês, e 13% há mais um ano.    

 

 

Tabela 1 (4) - Último produto adquirido pela internet 

Fonte: pesquisa com questionário (2003) 
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São apresentadas agora as análises descritivas referentes às escalas aplicadas junto aos 

indivíduos pesquisados. Para que se atenda aos objetivos desta pesquisa, são utilizadas 

técnicas como o cálculo da média, desvio padrão e coeficiente de variação. Também é 

avaliada a confiabilidade das escalas, através do cálculo do Alpha de Cronbach. Segundo 

Malhotra (2001, p. 263), a confiabilidade pode ser definida como “o grau em que uma escala 

produz resultados consistentes quando se fazem medições repetidas da característica”. Este 

coeficiente varia de 0 a 1, e o autor aponta que índices iguais ou abaixo de 0,6 indicam uma 

confiabilidade insatisfatória da escala em avaliação. 

 

Análise da Escala de Emoções  

A primeira escala analisada é a DES (IZARD, 1977), composta inicialmente por trinta 

itens. O coeficiente alfa para esta escala foi de 0,76. Seguindo as orientações da autora, os 30 

itens iniciais foram somados para formar as dez emoções humanas consideradas básicas. A 

tabela 3 (4) apresenta os resultados deste procedimento.  

Gráfico 5 (4) - Última Compra (Tempo) 
Fonte: pesquisa com questionário (2003). 
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Tabela 3 (4) – Intensidade de emoção na última compra pela Internet 
 

Item 
 

 
Média (a) 

 
D.P (b) 

 
C.V (c) 

Interesse  3,97 0,88 22,21 
Alegria  2,96 0,90 30,49 
Surpresa  2,16 0,96 44,48 
Tristeza 1,07 0,24 22,32 
Raiva 1,15 0,47 40,89 
Desgosto  1,30 0,47 36,08 
Desprezo  1,07 0,23 21,82 
Medo  1,74 0,68 38,98 
Vergonha  1,06 0,20 18,54 
Culpa 1,15 0,38 33,51 

(a) 1= “Nada”, 5= “Bastante”.(b) DP: Desvio padrão; 
(b)  (c) – CV: Coeficiente de variação. 

Fonte: análise do banco de dados (2003). 
 

Por exemplo, a emoção com maior média é o interesse (3,97), formado pela soma dos 

itens atento, concentrado e alerta. Especula-se que o alto valor obtido se deve ao grau de 

interatividade do meio, pois, diferentemente dos meios tradicionais de comunicação, as 

atividades da Internet exigem total participação do consumidor no processo (TASHNER, 

2000). Em consonância com a teoria que aponta a ocorrência de emoções positivas mais 

freqüentemente, tem-se a alegria como a segunda maior média (2,96), seguida pela surpresa 

(2,16), considerada por Izard (1977) uma emoção de valência neutra.  

Entre as emoções classificadas como negativas por Izard (1977), destaca-se a média 

encontrada para o medo (1,74). Na etapa exploratória deste estudo, o medo foi apontado como 

uma emoção presente nas compras pela internet, especialmente pelos consumidores que 

adquiriam produtos pelas primeiras vezes. Vale ressaltar que muitos indivíduos que não 

puderam responder a pesquisa por nunca terem feito compras pela internet apontaram o medo 

como principal motivo (clonagem do cartão de crédito, extravio da mercadoria, comprar sem 

ver ou tocar a mercadoria), sendo estas algumas das tradicionais barreiras encontradas para o 

engajamento dos consumidores em atividades comerciais pela Internet (LIMEIRA, 2003).      
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Análise da Escala de Consumo Hedônico X Utilitário 

A análise desta escala está relacionada ao primeiro objetivo proposto nesta pesquisa: 

“investigar a existência de fatores hedônicos em compras realizadas pela internet”, 

relacionado à hipótese de pesquisa H1: “os aspectos hedônicos são observáveis em compras 

realizadas pela internet”. A escala que mensura o grau de utilitarismo e hedonismo da compra, 

traduzida de Babin, Darden e Griffin (1994), apresentou um coeficiente alfa de 0,63    

Os resultados são apresentados a seguir.    

 

Tabela 4 (4) – Grau de Hedonismo e Utilitarismo da Compra 
 

Item 
 

 
Média 

(a) 

 
%Concorda 

(b) 

 
N 

1. Esta compra foi realmente prazerosa.  3,83 70,2 78 
2. Eu continuei a comprar, não porque “tinha que”, mas porque queria.  3,46 61,1 175 
3. Esta compra foi como um escape para os problemas. 1,70 7,9 178 
4. Comparado com outras coisas que eu tinha que fazer, o tempo da 
compra foi realmente divertido.  

3,06 37,5 176 

5. Eu gostei de ter contato com diversos novos produtos. 3,49 62,7 177 
6. Eu gostei da compra pela própria experiência, não somente pelos 
itens que estava comprando. 

2,99 42,1 178 

7. Eu gostei porque pude atender aos meus impulsos.  2,66 32,0 178 
8. Durante a compra, eu senti prazer em procurar as alternativas.  3,28 51,1 178 
9. Enquanto comprava pude esquecer meus problemas.  2,23 13,6 177 
10. Enquanto comprava senti um “clima de aventura”.  2,38 20,8 178 
11. Esta compra não foi um bom momento pelo qual passei. 1,63 3,9 177 
12. Eu realizei o estritamente necessário nesta compra.  3,60 63,2 174 
13. Eu não consegui comprar o que queria nesta compra.  1,60 6,2 176 
14. Enquanto comprava, achei somente o item que procurava.  1,99 13,6 177 
15. Eu fiquei desapontado porque eu tive que procurar o que queria em 
outros sites.  

1,72 5,6 177 

(a) 1 = “Discordo Totalmente”, 5 = “Concordo Totalmente” 
(b) % Concorda = 4 (concordo) + 5 (concordo totalmente) na escala de 5 pontos. 

Fonte: análise do banco de dados, 2003. 
 
Os dados apresentados levam à aceitação de H1, pois os onze primeiros itens que 

mensuram o grau de hedonismo da compra registraram uma média de 2,55, enquanto os 

quatro itens seguintes que mensuram o grau de utilitarismo das compras obtiveram uma média 

inferior, de 2,22. Ressalta-se que o item hedônico “esta compra foi realmente prazerosa” 
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obteve a maior média, 3,83. A segunda maior média foi registrada para um item considerado 

utilitário, “eu realizei o estritamente necessário nesta compra” (3,60).   

A dualidade de motivações para comprar na Internet já foi observada em estudos 

anteriores, como o de Childers et al. (2001). Segundo estes autores, o comportamento de 

compra na Internet é sustentado tanto por motivações utilitárias quanto hedônicas, 

representados respectivamente pela possibilidade de avaliação de informações sobre os 

produtos e pela diversão proporcionada pela experiência da compra.     

É possível verificar que este aspecto de diversão foi apontado nos itens “eu gostei de 

ter contato com diversos novos produtos” (média 3,49), e “durante a compra, eu senti prazer 

em procurar as alternativas” (média 3,28). Em contrapartida, aspectos relacionados a 

escapismo como “esta compra foi como um escape para os meus problemas” (média 1,70) ou 

que relacionem a compra a uma experiência negativa “esta compra não foi um bom momento 

pelo qual passei” (média 1,63) parecem não ter sido vivenciados pelos respondentes.         

 

Análise da Escala de Satisfação 

A escala de satisfação utilizada neste trabalho foi a proposta por Oliver (1997), e 

recebeu a alteração da exclusão de itens, conforme explanado na Metodologia. O coeficiente 

alfa para esta escala foi 0,93 (n=173), um índice considerado bastante satisfatório 

(MALHOTRA, 2001). 

 

Tabela 5 (4) – Satisfação com a compra 
 

Itens 
 

 
Média (a) 

 
% Concorda (b) 

 
N 

Eu estou satisfeito com minha decisão de compra 4,38 94,9 175 
Minha escolha por ter feito esta compra foi inteligente.  4,13 82,9 176 
Se eu tivesse chance de fazer tudo de novo, faria a mesma compra. 4,07 76,7 176 
Sinto-me bem sobre a minha decisão de ter feito esta compra.  4,19 88,6 176 
Eu estou feliz por ter feito esta compra.  4,10 83,9 174 
Estou certo que fiz a coisa certa fazendo esta compra.  4,11 83,5 176 

(a) 1 = “Discordo Totalmente”, 5 = “Concordo Totalmente”. 
(b) % Concorda = 4 (concordo) + 5 (concordo totalmente) na escala de 5 pontos. 

Fonte: análise do banco de dados, 2003. 
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A análise dos índices acima citados demons tra um alto grau de satisfação com as 

compras realizadas pela internet, obtendo uma média global de 4,16. O item satisfação âncora 

(“eu estou satisfeito com minha decisão de compra”) obteve a maior média (4,38) e o maior 

grau de concordância (94,9%). Os altos índices de satisfação são tradicionalmente observados 

em pesquisas de comportamento do consumidor, como afirma Oliver (1997).   

 

 

4.2.2  Análises Fatoriais   
 

O objetivo da realização da análise fatorial consiste em identificar variáveis ou fatores 

que podem ser utilizados para explicar fenômenos complexos; é utilizada para representar 

relações entre diversas variáveis inter-relacionadas (NORUSIS, 1996).  

Norusis (1996) e Malhotra (2001) apontam que uma boa solução em análise fatorial é 

simples e de fácil interpretação. Um dos valores relevantes na análise fatorial é o KMO 

(Kaiser-Meyer-Olkin), que verifica se as correlações entre as variáveis são adequadas para o 

teste.  Sua melhor medida é a próxima a 1, e valores abaixo de 0,50 são inaceitáveis. Outra 

medida avaliada na análise fatorial é o Bartlett’s Test of Sphericity, usado para testar a 

hipótese que a matriz é uma Matriz Identidade (termos diagonais = 1; fora das diagonais = 0). 

Se a hipótese que a matriz de correlação é do tipo identidade não puder ser rejeitada, outro 

tipo de análise deve ser considerado (NORUSIS, 1996). Todas as análises apresentadas a 

seguir atenderam às exigências em relação ao Barlett’s Test.    

Na análise a rotação Varimax foi adotada. Em relação à composição dos fatores, foram 

consideradas as variáveis com carga fatorial maior que 0,50, que não apresentassem 

duplicidade.    

As análises das escalas em questão são apresentadas a seguir. 
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Análise Fatorial da Escala de Emoções 

A análise fatorial da escala de emoções atende o segundo objetivo desta dissertação: 

“identificar dimensões de emoções vivenciadas pelos consumidores que realizam compras 

pela internet”.  

Para a análise fatorial da escala de emoção, foram adotados os procedimentos 

descritos anteriormente, gerando os seguintes resultados: 

 
Tabela 6 (4) – Fatores de Emoção 

 
Fatores 

 

 
Itens 

 
F1 

 
F2 

 
F3 

 
Alfa 

 
Média 

  Desgosto 0,825     
1  Raiva 0,809   0,74 1,15 
  Tristeza 0,764     
  Desprezo 0,587     
       
       
  Medo  0,770    
2  Culpa  0,755  0,52 1,98 
  Vergonha  0,645    
  Interesse  0,496    
       
       
3  Surpresa   0,864 0,74 2,57 
  Alegria   0,857   
       
       

Autovalores 
(Variância) 

 2,74 1,82 1,47   

% Variância 
acumulada 

 23,66 42,85 60,27   

Obs: KMO = 0,661 
Fonte: análise do banco de dados (2003). 

      

Primeiramente os 30 itens da escala de Izard (1977) foram somados e tiveram a sua 

média calculada. Em seguida, as dimensões foram identificadas através da análise fatorial por 

componentes principais pela rotação Varimax, considerando Eigenvalue maior que 1. Assim, 

foram identificados três fatores, com um total de variância acumulada de 60,26% e KMO de 

0,66.  

O primeiro fator (F1), denominado “Emoções Negativas” foi definido pelos itens 

desgosto, raiva, tristeza e desprezo, apresentando um coeficiente alfa de 0,74. Todas estas 
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emoções são consideradas negativas no trabalho de Izard (1977), representando também neste 

trabalho esta dimensão.      

O segundo fator (F2) chamado de “Estado de Tensão” foi formado pelos itens medo, 

culpa, vergonha e interesse, com um coeficiente alfa de 0,52, abaixo do limite de 0,60 

recomendado por Malhotra (2001). A decisão foi por sua manutenção, visando estabelecer a 

relação entre emoções e satisfação de uma forma mais completa. Este fator agrupou um item 

considerado positivo por Izard (1977) – o interesse, neste caso, e outros negativos: medo, 

culpa e vergonha. Isto pode explicar a baixa consistência desta dimensão emocional.  

O interesse é formado nesta escala pelos itens atento, concentrado e alerta, e acredita-

se que os respondentes interpretam estas emoções como um estado de tensão, devendo prestar 

muita atenção a todos os passos da compra, para minimizar problemas como o erro (adquirir 

uma mercadoria errada, não completar alguma etapa do processo). Sob esta perspectiva, é 

plausível que o interesse esteja agrupado com o medo (de errar no processo, de ser fraudado), 

a culpa e vergonha (assumindo seu erro no processo de compra).    

O terceiro fator gerado (F3) agrupou a alegria e surpresa, recebendo a denominação de 

“Emoções Positivas”. Seu coeficiente alfa foi 0,74, sendo também o fator que registrou a 

maior média (2,57), revelando que os indivíduos da amostra tiveram com maior intensidade 

uma experiência positiva de compra, evidenciada pelas emoções surpresa e alegria. Destaca-

se que a surpresa foi agrupada com a alegria, e seu papel de neutralidade adotado na teoria 

(IZARD, 1977) toma neste estudo um posicionamento positivo, amplificando a alegria sentida 

pelos indivíduos pesquisados. Este achado está em acordo com outros estudos (LARÁN e 

ROSSI, 2003, por exemplo).   

O segundo objetivo, portanto, foi atendido, e as emoções sentidas pelos consumidores 

que compram pela internet são caracterizadas neste trabalho como “positivas”, “negativas” e 

“estado de tensão”.   



 80 

Análise Fatorial da Escala de Utilitarismo X Hedonismo  

Para a análise da escala proposta por Babin, Darden e Griffin (1994), foi realizada 

primeiramente uma análise fatorial exploratória, por componentes principais, considerando o 

Eigenvalue maior que 1. Esta primeira análise gerou 4 fatores, que não apresentaram cargas 

fatoriais e índices de confiabilidade adequados.     

O trabalho original de Babin, Darden e Griffin (1994) propõe que a escala é 

representada por dois fatores, um utilitário e um hedônico. Desta forma, optou-se por rodar 

uma nova análise fatorial, do tipo confirmatória, já solicitando a extração de dois fatores. Da 

dimensão hedônica foram eliminadas as questões 02 (Eu continuei a comprar, não porque 

tinha que, mas porque queria) e 03 (esta compra foi como um escape para os problemas), e da 

utilitária os itens 12 (eu realizei o estritamente necessário nesta compra) e 14 (enquanto 

comprava, achei somente o item que procurava), por apresentarem cargas fatoriais inferiores à 

aceita neste trabalho (0,50). Foi rodada então uma nova análise sem estas questões, que 

resultou nos dados apresentados a seguir: 

 

Tabela 7 (4) – Análise Fatorial: Itens Hedônicos e Utilitários 
 

Fatores 
 

 
Itens 

 
F1 

 
F2 

 
?lfa 

 08 - Prazer em buscar alternativas. 0,755   
 04 - A compra foi divertida. 0,651   
 06 - Gostei da própria experiência. 0,650  0,78 

F1 05 - Contato com novos produtos. 0,627   
 10 - Senti “clima de aventura”. 0,616   
 09 – Pude esquecer meus problemas. 0,606   
 07 - Gostei de atender meus impulsos. 0,574   
 01 - A compra foi prazerosa. 0,518   
     
 13 – Não consegui o que queria.  0,655  

F2 15 – Fiquei desapontado.  0,638 0,54 
 11 – Não foi um bom momento.  0,628  

     
Autovalores 
(Variância)  

 3,17 1,93  

% Variância 
acumulada  

 28,80 46,31  

Obs: KMO = 0,73 
Fonte: análise do banco de dados (2003). 
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O primeiro fator gerado refere-se aos valores hedônicos das compras, e apresentou um 

coeficiente alfa de 0,78. Neste fator, estão representadas tanto as questões relativas ao prazer 

da compra quanto as referentes ao escapismo e impulso.   

O segundo fator, que representa a dimensão utilitária, agrupou as questões 11, 13 e 15. 

Foi registrado um problema em relação à confiabilidade deste fator (alfa=0,54). Este fato pode 

ter ocorrido devido às afirmações negativas contidas nas frases (11- esta compra não foi um 

bom momento pelo qual passei; 13 – eu não consegui comprar o que queria nesta compra, 15- 

eu fiquei desapontado porque tive que procurar o que queria em outros sites). O fato de as 

questões relatarem experiências negativas pode ter influência neste índice de confiabilidade.   

 

Análise Fatorial da Escala de Satisfação 

Para concluir a etapa das análises fatoriais, a escala com seis indicadores de satisfação 

foi avaliada, resultando em um único fator. A variância total descrita pelo fator é de 76%, e o 

índice KMO foi 0,91.   

                          

Tabela 8 (4) – Análise Fatorial da Escala de Satisfação 
 

Itens 
 

 
F1 

 
?lfa 

Q 4 - Sinto-me bem sobre minha decisão de compra.    0,904  
Q 5 – Estou feliz por ter feito esta compra.   0,896  
Q 6 – Estou certo que fiz a coisa certa fazendo esta compra.   0,885 0,93 
Q 3 – Se eu tivesse a chance da fazer tudo do novo, faria.  0,873  
Q 2- Minha escolha por ter feito esta compra foi inteligente.  0,870  
Q 1- Estou satisfeito com minha decisão de compra.  0,807  

   
% Variância acumulada 76,20  

Fonte: análise de banco de dados (2003). 
 

 
Percebe-se que as cargas fatoriais variam de 0,904 a 0,807. Não houve rotação, pois 

somente um fator foi determinado, e o coeficiente alfa registrado foi de 0,93. Considera-se 

que esta escala apresentou índices satisfatórios.   
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4.2.3  Emoções por características pessoais dos respondentes  
 
O terceiro objetivo específico desta dissertação compreendeu “identificar a existência 

de diferenças nas emoções vividas por consumidores tomando como base características 

demográficas e relativas à compra”. Este objetivo esteve agregado às hipóteses de pesquisa 

H2 (As emoções vivenciadas pelos indivíduos variam conforme o valor do produto que está 

sendo adquirido pela internet); H3 (As emoções vivenciadas pelos indivíduos variam de 

acordo com suas características demográficas) e H5 (As emoções vivenciadas pelos 

indivíduos variam conforme o nível de experiência do consumidor com o meio de compras).   

Para responder a estas questões, foram utilizadas técnicas estatísticas de testes de 

médias: em dois grupos, foi aplicado o teste t-Student para amostras independentes, e para a 

comparação de mais de dois grupos, o teste F (ANOVA). O t-Student é indicado para verificar 

a hipótese de igualdade de médias entre duas amostras que não estão relacionadas 

experimentalmente (MALHOTRA, 2001). Este autor também especifica o uso do teste 

ANOVA: “em essência, aplica-se a análise de variância (ANOVA) como um teste de médias 

para duas ou mais populações. A hipótese nula, tipicamente, é que todas as médias são iguais” 

(p. 431). As hipóteses de normalidade e igualdade de variâncias, requisitos para os testes, 

foram verificadas através dos testes Shapiro-Wilks e de Levene, respectivamente. Os 

resultados encontrados foram satisfatórios.  

  O primeiro aspecto avaliado foi a existência de diferença significativa entre os 

gêneros em relação às experiências emocionais vivenciadas na compra pela internet. Para 

isso, utilizou-se o Teste t-Student, comentado anteriormente. As relações significativas são 

demonstradas a seguir.  
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Tabela 9 (4) – Emoções e Gênero 
  Gênero   

Item Estatísticas Masculino Feminino TOTAL Valor de P 
      
      

Tristeza N  96 79 175 P(1) = 0,0237* 
 Média  1,11 1,03 1,07  
 Desvio padrão  0,28 0,16 0,24  
 Coeficiente de variação 25,66 15,66 22,32  
      

Raiva N  96 79 175 P(1) = 0,0489* 
 Média  1,21 1,08 1,15  
 Desvio padrão  0,60 0,23 0,47  
 Coeficiente de variação 49,26 21,10 40,89  
      

Desprezo  N  96 79 175 P(1) = 0,0200* 
 Média  1,11 1,03 1,07  
 Desvio padrão  0,28 0,14 0,23  
 Coeficiente de variação 25,64 13,90 21,82  
      

(1) Através do teste  t-Student com variâncias desiguais. 
Fonte: análise do banco de dados (2003). 

 

Percebe-se que existem diferenças significativas entre gênero para três dimensões 

emocionais: tristeza, raiva e desprezo. Os homens apontaram vivenciar estas emoções com 

mais intensidade que as mulheres, corroborando com estudos que apontam diferenças de 

gênero no resgate de lembranças emocionais (por exemplo, DUBÉ e MORGAN, 1996). Vale 

destacar que as diferenças entre as médias das emoções sentidas pelas mulheres e pelos 

homens da amostra foram pequenas, indicando que não houve grande discrepância em relação 

às emoções vividas por estes grupos.   

Os resultados obtidos nesta etapa da pesquisa contrariam os registrados na etapa 

exploratória, visto que durante as entrevistas pessoais, as mulheres relataram suas emoções 

com mais facilidade, enquanto os homens demonstraram constrangimento em falar de 

emoções com a autora desta dissertação. O anonimato garantido aos respondentes pode tê- los 

deixado mais livres para relatar suas experiências emocionais, pois de acordo com Hoffman e 

Novak (2002), a transformação da identidade do indivíduo, gerada por este anonimato, é uma 

das relevantes características que tornam a Internet diferente dos ambientes não-virtuais.  
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A segunda avaliação mensurou as diferenças emocionais entre categorias de idade. 

Foram criadas duas categorias (de 14 a 30 anos e 31 anos ou mais) com base na distribuição 

de idade dos respondentes (cuja média atingiu o valor de 28,6 anos). As diferenças foram 

significativas para cinco categorias emocionais – alegria, surpresa, raiva, medo e culpa, como 

explanado na tabela 10 (4).    

 

Tabela 10 (4) - Emoções e Faixa Etária 
  Faixa etária (em anos)  

Item 
 

Estatísticas 14 a 30 31 ou mais Valor de P 

     
Alegria  N  132 45 P(1) = 0,0344* 

 Média  3,05 2,72  
 Desvio padrão  0,87 0,95  
 Coeficiente de variação 28,68 35,08  
     

Surpresa  N  131 45 P(1) = 0,0102* 
 Média  2,27 1,85  
 Desvio padrão  0,99 0,81  
 Coeficiente de variação 43,56 43,70  
     

Raiva N  130 45 P(2) = 0,0313* 
 Média  1,18 1,07  
 Desvio padrão  0,54 0,17  
 Coeficiente de variação 45,28 15,76  
     

Medo  N  130 45 P(2) = 0,0037* 
 Média  1,81 1,53  
 Desvio padrão  0,72 0,48  
 Coeficiente de variação 39,81 31,45  
     

Culpa  N  130 45 P(2) = 0,0012* 
 Média  1,18 1,04  
 Desvio padrão  0,44 0,11  
 Coeficiente de variação 36,86 10,87  

(1) Através do teste t-Student com variâncias iguais. 
(2) Através do teste t-Student com variâncias desiguais. 

Fonte: análise do banco de dados (2003). 

 

A idade parece ser um indicador relevante das emoções vivenciadas em compras pela 

internet. Para todas as dimensões emocionais com diferenças significantes – alegria, surpresa, 

raiva, medo e culpa – as médias foram maiores para os indivíduos mais novos. Este resultado 

confirma a indicação de Solomon (2002), segundo a qual idade do consumidor exerce uma 

influência significativa sobre a sua experiência de consumo.   
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Em seguida foi efetivada a análise para testar a diferença entre as emoções vividas por 

respondentes com faixas de renda distintas. Destaca-se aqui o alto poder aquisitivo da 

amostra, característica também observada entre os consumidores de comércio eletrônico 

brasileiro, visto que a internet ainda é considerada um meio elitista no Brasil (LIMEIRA, 

2003).  

A faixa de renda familiar adotada para esta análise foi até R$ 5.000,00 e mais de R$ 

5.000,00, de acordo com a distribuição obtida através das estatísticas descritivas. Os 

resultados são demonstrados a seguir: 

    

Tabela 11 (4) – Emoções e Faixa de Renda 
  Faixa de Renda  

Item 
 

Estatísticas Até 
R$5.000,00 

Mais de 
R$ 5.000,00 

Valor de P 

     
Medo  N  97 78 P(1) = 0,0131* 

 Média  1,85 1,59  
 Desvio padrão  0,69 0,63  
 Coeficiente de variação 37,36 39,83  
     

Através do teste t-Student com variâncias iguais. 
Fonte: análise do banco de dados (2003). 

 

A faixa de renda aparece como fator de diferença significante para o medo, 

provavelmente porque os consumidores de renda menor têm mais medo das possíveis perdas 

derivadas das compras pela internet, pois trariam um maior impacto ao seu orçamento que 

para os consumidores de renda familiar mais alta. Hernandez (2003), por exemplo, afirma que 

consumidores com maior renda compram com maior freqüência e variedade. Sugere-se que o 

medo pode ser um fator inibidor para as compras entre os indivíduos com menor renda.  

Os resultados obtidos, portanto, implicam na aceitação da hipótese H3, pois as 

diferenças entre médias se confirmaram para algumas dimensões emocionais, conforme 

demonstrado.  
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Realizadas as análises em relação às características demográficas, efetivou-se em 

seguida testes para verificar se a experiência com o meio e o valor das compras influenciam a 

intensidade das emoções sentidas pelos consumidores.   

Para testar a hipótese H5: “As emoções vivenciadas pelos indivíduos variam conforme 

o nível de experiência do consumidor com o meio de compras” através das diferenças de 

média entre os consumidores mais e menos experientes com o meio, utilizou-se um teste F 

(ANOVA), considerando que a questão “Há quanto tempo você compra pela internet” 

proporcionou a segmentação de três grupos: os que compram há até um ano, há mais de um e 

até três anos, e há mais de três anos. Esta divisão também foi realizada com base na análise 

descritiva deste dado. A tabela 4.12 aponta os resultados.     

 

Tabela 12 (4) – Emoções e Tempo de Compra na Internet 
  Tempo (em anos) de compra na internet   

Item Estatísticas  Até 1  Mais de 1 a 3 Mais de 3 Valor de P (1) 

      
      

Interesse  N?  49 92 34 P = 0,0215* 
 Média  4,25  (A) 3,90  (AB) 3,75 (B)  
 Desvio padrão  0,69 0,91 0,97  
 Coeficiente de variação 16,17 23,30 25,93  
      

Medo  N?  49 92 34 P = 0,0004* 
 Média  1,95  (A) 1,76 (A) 1,37  (B)  
 Desvio padrão  0,69 0,68 0,48  
 Coeficiente de variação 35,52 38,34 34,76  
      

OBS: letras distintas indicam diferença significante. 
Fonte: análise do banco de dados (2003). 

 

O teste permitiu verificar a existência de diferenças significativas entre os 

consumidores que compram há menos de um ano e os que compram há mais de três anos: os 

menos experientes com o meio apresentam maiores médias de interesse e medo. Este 

resultado indica que, conforme o consumidor fica mais habituado a fazer compras pela 

internet, o medo e o interesse, que nesta dissertação são interpretados como estado de tensão, 

tendem a apresentar menores médias. 
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Estes resultados confirmam a posição de Lynch, Kent e Srinivasan (2001), segundo a 

qual os sentimentos evocados durante a compra dependem de aspectos como o nível de 

experiência do consumidor. Também se relacionam com a afirmação de Hernandez (2003), 

que o conhecimento do meio está positivamente relacionado ao número e à variedade de 

compras feitas pela internet.   

A hipótese H5, portanto, também foi aceita, pois o nível de experiência foi significante 

para as dimensões emocionais medo e interesse.    

Também foi executado um teste F (ANOVA) para verificar se houve diferenças na 

intensidade das emoções sentidas pelos consumidores que fizeram compras com valor de até 

R$ 100,00, entre R$100,01 e R$ 500,00 e acima de R$ 500,00. Es te teste verificou a hipótese 

H2: “As emoções vivenciadas pelos indivíduos variam conforme o valor do produto que está 

sendo adquirido pela internet”. 

 Não foi encontrada diferença significante entre nenhum dos grupos, indicando que 

para a amostra o valor do produto não influenciou as emoções vivenciadas durante o processo 

de compra. A hipótese H2, portanto, foi rejeitada. Este resultado vai de encontro à posição de 

Anderson e Srinivasan (2003), segundo a qual consumidores com maiores gastos tendem a 

manter um maior envolvimento emocional com a compra, devido aos maiores riscos sociais e 

financeiros que estão correndo.       

 

 

4.2.4 Análise de Regressão 

Para que fosse identificada a relação entre as emoções sentidas por indivíduos ao 

comprarem pela internet e a sua satisfação com esta compra, o quarto objetivo específico 

desta dissertação, foi realizada uma análise de regressão múltipla. Malhotra (2001) aponta que 

esta técnica é indicada para avaliar as relações associativas entre variáveis independentes 
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(neste caso, os três fatores gerados na escala de emoções: Emoções Negativas, Estado de 

Tensão e Emoções Positivas) e uma variável dependente (a Satisfação).   

Esta técnica estatística pressupõe o requisito da normalidade para sua utilização. A 

normalidade dos dados foi avaliada através de procedimentos gráficos utilizando os resíduos 

padronizados (Q-Q Plots), sendo satisfatória para as análises (NORUSIS, 2002).        

A análise de regressão foi obtida através do procedimento “Stepwise”, e nenhuma 

variável foi retirada do modelo.  Os dados são apresentados a seguir: 

 

Tabela 13 (4) – Estatísticas da Análise de Regressão 
Model R R 2 R 2  Ajustado Erro Padrão da Estimativa 

 
1 

 
,55 

 
,31 

 
,30 

 
,60564 

Variáveis Independentes: Emoções Positivas, Emoções Negativas e Estado de Tensão. 
Variável Dependente: Satisfação 

Fonte: Análise do Banco de dados (2003) 
 

As primeiras estatísticas geradas apresentam o comportamento do modelo. O valor de 

R2, o coeficiente de determinação múltipla, mostra que 31% da variação da satisfação é 

explicada pelas variáveis independentes, no caso, os três fatores emocionais. O R é o 

coeficiente de correlação entre os valores observados da variável dependente e o valor 

estimado pela análise de regressão. Quanto mais próximo a 1, melhor a variável dependente 

pode ser explicada pelas variáveis independentes. O valor encontrado, 0,55, indica que o 

modelo de regressão linear apresenta um comportamento satisfatório (NORUSIS, 2002). Para 

as análises efetivas, é utilizado o valor do R2 ajustado, o coeficiente de determinação múltipla, 

que “é ajustado para o número de variáveis independentes e para o tamanho da amostra” 

(MALHOTRA, 2001, p. 465).     

Em seguida, foi realizada a análise de variância para testar a hipótese nula que não há 

relação linear entre as variáveis. Os resultados são demonstrados a seguir: 
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Tabela 14 (4) – Análise de Variância 
 

Modelo 
 Sum of 

Squares 
 

df 
Mean 

Square 
 

F 
 

Sig. 
 

1 
 

Regression 
Residual 

Total 

 
28,082 
62,355 
90,437 

 

 
3 

170 
173 

 
9,361 
0,367 

 

 
25,520 

 
,000 

 

Variável dependente: Satisfação 
Variáveis Independentes: Emoções Positivas, Emoções Negativas e Estado de Tensão. 

Fonte: Análise do Banco de Dados (2003). 
 

O nível de significância observado nesta análise é menor que 0,05, indicando que a 

hipótese segundo a qual não há relação linear entre a satisfação e os fatores de emoção pode 

ser rejeitada. Logo, existe uma relação linear significativa entre as variáveis em questão.  

Os próximos valores avaliados permitem montar a equação de regressão múltipla para 

este caso. Em uma equação de regressão múltipla, o valor de B indica o quanto a variável 

dependente é modificada quando o valor de uma independente varia de uma unidade, e o 

valor das outras variáveis independentes não é modificado (NORUSIS, 2002). O valor 

positivo de B indica que a variável dependente aumenta quanto a independente aumenta, e o 

valor negativo indica a relação contrária.        

 

Tabela 15 (4) – Coeficientes de Regressão 
  Unstandardized 

Coeficients  
  

Modelo Variáveis B T Sig. 
 

1 
 
(Constante) 
Emoções Negativas  
Estado de Tensão  
Emoções Positivas 

 
4,92 
-,28 

-0,09 
,21 

 
18,275 
-5,985 
-2,208 
5,775 

 
,000 
,000 
,029 
,000 

Variável dependente: Satisfação. Variáveis Independentes: Emoções Positivas,  
Emoções Negativas e Estado de Tensão.Significativo a 0,05. 

Fonte: Análise do Banco de Dados (2003). 
 

Os dados apresentados permitem identificar que a satisfação possui uma relação 

positiva com as emoções positivas: quando estas aumentam, a satisfação também tende a ser 

incrementada. Já para as Emoções Negativas e Estado de Tensão, esta relação é negativa: ao 



 90 

sentir estas duas categorias de emoção, a avaliação de satisfação do consumidor tende a 

diminuir. Através destes dados, é possível montar a equação da regressão estimada entre a 

satisfação e os três fatores de emoção encontrados: 

 

 
 
Y = Satisfação 
X1= Emoções Negativas 
X2= Estado de Tensão 
X3= Emoções Positivas 
 

A análise de regressão realizada demonstrou que 30% da variação da satisfação dos 

consumidores da amostra pode ser explicada pelas dimensões emocionais apontadas. Este 

valor está em acordo com o encontrado em outros estudos sobre o tema, como o de Prado 

(1997), onde a análise de regressão demonstrou que os fatores de resposta afetiva explicavam 

31,7% da satisfação global. Isto pode dever-se ao fato de a satisfação ser também explicada 

por outras dimensões, como performance, atribuição e desconfirmação, como constatado por 

Farias (1998), cuja mensuração não era objetivo desta pesquisa. Destaca-se ainda a influência 

das emoções negativas na avaliação de satisfação, representadas nesta dissertação pelas 

dimensões desgosto, raiva, tristeza e desprezo.   

Desse modo, verifica-se que o coeficiente encontrado na análise de regressão, 

considerando apenas a dimensão emocional das compras realizadas pela internet é bastante 

relevante, e permite que se aceite a quarta hipótese de pesquisa levantada nesta dissertação: 

“As emoções positivas vivenciadas nas compras on-line estão positivamente relacionadas à 

saída de satisfação do consumidor”. Foi identificado que a dimensão “Emoções Positivas” 

possui relação positiva com a saída de satisfação, e as dimensões “Emoções Negativas” e 

“Estado de Tensão” influenciam negativamente as avaliações de satisfação dos consumidores, 

Y= 4,92  - 0,28X1 – 0,09 X2 + 0,21 X3, onde: 
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em especial as emoções negativas, responsáveis pela maior contribuição na formação das 

avaliações de satisfação.  

Visando proporcionar uma melhor visualização das hipóteses testadas nesta etapa, 

apresenta-se um quadro-resumo dos resultados encontrados: 

 

Hipótese Aceita/Rejeita Estatísticas Utilizadas 

H1: Os aspectos hedônicos são observáveis em compras 
realizadas pela Internet 

Aceita Estatísticas Descritivas 
 

H2: As emoções vivenciadas pelos indivíduos variam 
conforme o valor do produto que está sendo adquirido 
pela internet. 

Rejeita ANOVA 

H3: As emoções vivenciadas pelos indivíduos variam de 
acordo com suas características demográficas.            

Aceita  Teste t-Student 

H4: As emoções positivas vivenciadas nas compras on-
line estão positivamente relacionadas à saída de 
satisfação do consumidor.  

Aceita Análise de Regressão  

H5: As emoções vivenciadas pelos indivíduos variam 
conforme o nível de experiência do consumidor com o 
meio de compras.   

Aceita  ANOVA 

Quadro 13 (4) – Hipóteses de Pesquisa 
Fonte: Elaborado pela autora (2003). 
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5  Conclusões  
 

O estudo das emoções no consumo de bens e serviços tem despertado crescente 

interesse no meio acadêmico. Esta dissertação investigou a relação entre os aspectos 

emocionais vivenciados por consumidores que realizam compras pela internet e a sua 

satisfação com este processo.   

O consumo hedônico é hoje um tema relevante de estudo, que aborda as emoções dos 

indivíduos ao consumirem produtos e serviços. A satisfação, por sua vez, já adota em seu 

conceito a emoção, caracterizando-se como o preenchimento prazeroso proporcionado pelo 

consumo. Do ponto de vista das empresas, a satisfação é almejada devido aos 

comportamentos que pode proporcionar: lealdade, comunicação boca a boca positiva e 

incremento da lucratividade, por exemplo. Assim, é um construto relevante para os mais 

diversos tipos de negócios, incluindo o comércio eletrônico.   

Para atender ao objetivo de identificar a relação entre emoções e satisfação em 

compras pela Internet, adotou-se uma metodologia que combinou técnicas qualitativas e 

quantitativas. Na fase exploratória, além da revisão de literatura, foram realizadas entrevistas 

pessoais com consumidores que já haviam feito compras pela internet. Na fase descritiva, 

foram utilizados métodos estatísticos como análise de freqüências e médias, coeficiente alfa, 

análise fatorial e análise de regressão, com dados gerados através da aplicação de um 

questionário estruturado pela internet.    

A amostra foi caracterizada predominantemente por indivíduos do sexo masculino 

(54%), com idade entre 25 e 49 anos (70%), renda familiar acima de R$ 4.000,00 mensais 

(60%) e alta escolaridade (44% de indivíduos com pós-graduação). Em relação à utilização da 

Internet, a amostra está familiarizada com o meio, pois a maioria navega há mais de 4 anos e 

acessa a rede 5 ou mais vezes por semana. Já a atividade de compras pela internet não 
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apresenta números semelhantes, pois a maioria dos entrevistados (25%) faz compras apenas 

uma vez ao semestre.   

O primeiro objetivo específico proposto foi investigar os aspectos hedônicos existentes em 

compras realizadas pela Internet, associado à hipótese de pesquisa H1: Os aspectos hedônicos são 

observáveis em compras realizadas pela internet. Assim, foram avaliadas as respostas à escala que 

mensura o valor hedônico e utilitário das compras (BABIN, DARDEN e GRIFFIN, 1994). Esta 

hipótese foi aceita, visto que os itens que mensuram o consumo hedônico apresentaram uma 

média de 2,55 (em uma escala de 5 pontos), enquanto os itens utilitários registraram a média 

de 2,22.     

Desta forma, para a amostra em questão é válido afirmar que os fatores hedônicos 

também são observáveis no ambiente de compra virtual, corroborando com os achados de 

Childers et al. (2001). A internet, indubitavelmente, apresenta fatores utilitários que facilitam 

o processo de decisão de compra: a busca de informações é rica em detalhes, é possível fazer 

comparações entre as alternativas de compra rapidamente, o consumidor não precisa se 

deslocar até a loja para adquirir um bem (ANDERSON e SRINIVASAN, 2003; BURKE, 

2003). Destaca-se, no entanto, que as características do meio proporcionam um ambiente de 

compras lúdico e prazeroso, conforme demonstra o resultado obtido.   

O segundo objetivo proposto nesta dissertação foi “Identificar dimensões de emoções 

vivenciadas pelos consumidores que realizam compras pela internet”, cuja resposta esteve 

associada à escala de Izard (1977).    

Foi observado que o interesse (formado pelos itens atento, concentrado e alerta) obteve a 

maior média entre os itens emocionais (3,97), seguido pela alegria (2,96) e pela surpresa (2,16).  

A análise fatorial desta escala gerou três fatores. O primeiro deles, denominado de Emoções 

Negativas, agrupou o desgosto, raiva, tristeza e desprezo. A baixa média registrada para esta 
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dimensão (1,15) indica que os consumidores da amostra não vivenciaram com intensidade 

emoções negativas em suas compras.  

O segundo fator foi composto pelos itens medo, culpa, vergonha e interesse, e foi 

denominado de Estado de Tensão. O interesse é tradicionalmente considerado uma emoção 

positiva, e nesta pesquisa foi agrupado com outras emoções originalmente negativas. Sugere-se 

que, como a atividade de comprar na internet ainda é nova para a maior parte dos entrevistados, 

este interesse deve estar associado ao medo de a transação não funcionar dentro da forma 

esperada. Também pode ser justificado pelo alto grau de interatividade deste meio, que exige a 

atenção intensa do usuário. O medo, por sua vez, apareceu com ênfase neste estudo, sendo a 

maior média para as emoções originalmente negativas (1,74), corroborando com informações da 

etapa exploratória, onde muitos entrevistados relataram o receio que ainda sentem ao fazer 

compras pela Internet.   

O terceiro fator da escala de emoções agrupou a alegria e a surpresa. Neste trabalho, a 

surpresa foi considerada uma emoção positiva, e não neutra, como na escala original. A 

surpresa é geralmente relacionada a eventos inesperados, e funciona como amplificador de 

outras dimensões emocionais. Especialmente para os consumidores que compram pela 

Internet, fa tos como receber o produto antes da data prometida para a entrega, por exemplo, 

podem estar associados à surpresa e à alegria.   

    O terceiro objetivo específico deste estudo compreendeu “Identificar a existência de 

diferenças nas emoções vividas por consumidores tomando como base características 

demográficas e relativas à compra”. Para atender a este objetivo foi novamente utilizada a escala 

das emoções, desta vez para a realização de testes de médias que procuraram diferenças 

significativas entre as questões em estudo.  

A primeira hipótese de pesquisa levantada para este objetivo afirmou que “as emoções 

vivenciadas pelos indivíduos variam conforme o valor do produto que está sendo adquirido pela 
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A experiência com o meio também foi avaliada como um fator influenciador das emoções 

sentidas, de acordo com a quinta hipótese: “as emoções vivenciadas pelos indivíduos variam 

conforme o nível de experiência do consumidor com o meio de compras” (HERNANDEZ, 2003; 

LYNCH, KENT e SRINIVASAN, 2001). A experiência foi representada pelo tempo que o 

indivíduo compra pela internet. Os indivíduos que compram há até um ano sentem mais medo e 

interesse que aqueles que compram há mais de três anos. Como o interesse foi agrupado na 

análise fatorial na dimensão “Estado de Tensão”, sugere-se que ao ficar mais familiarizado com o 

meio de compra, o consumidor tende a sentir menos medo, ficando mais tranqüilo com sua opção 

de compra. A hipótese H5 também foi aceita, pois as diferenças se confirmaram para o medo e 

interesse.    

O último objetivo específico desta dissertação compreende “verificar se há relação 

entre experiência de compra hedônica e a satisfação dos consumidores”, associado à hipótese 

“H4: as emoções positivas vivenciadas nas compras on-line estão positivamente relacionadas 

à saída de satisfação do consumidor”. A verificação deste objetivo foi realizada através da 

técnica estatística de Regressão Múltipla, com os seguintes achados: a variância da satisfação 

é explicada em 30% pelos fatores emocionais, sendo que as Emoções Negativas e o Estado de 

Tensão influenciam negativamente a saída de satisfação, enquanto as emoções positivas a 

influenciam positivamente. Destes, a maior influência foi registrada para as emoções 

negativas. A hipótese, portanto, foi aceita.   

A satisfação em ambientes virtuais é hoje tão relevante quanto nas compras em locais 

tradicionais, e deve ser uma questão constantemente monitorada pelas empresas de comércio 

eletrônico. Percebe-se ainda haver por parte do consumidor uma grande tensão de comprar 

pela Internet, que, associada ao medo, podem levar a níveis de insatisfação prejudiciais ao 

estabelecimento de uma relação duradoura.   
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Internet”. Esta questão foi derivada da afirmação teórica segundo a qual se espera de 

consumidores com maiores gastos um maior envolvimento emocional, devido aos riscos sociais e 

financeiros que estão correndo (ANDERSON e SRINIVASAN, 2003). Esta hipótese foi 

rejeitada, visto que não foi encontrada diferença significativa entre aqueles consumidores com 

valores distintos de compras de produtos.    

A segunda hipótese relacionada ao objetivo afirma que “as emoções vivenciadas pelos 

indivíduos variam de acordo com as características demográficas”. Foram avaliadas as dimensões 

gênero, idade e renda. Os homens demonstram sentir emoções negativas de forma mais intensa 

que as mulheres: as médias para a tristeza, raiva e desprezo foram maiores que as relatadas pelas 

consumidoras. Este resultado foi, de certa forma, surpreendente, visto que na etapa exploratória os 

homens foram bastante tímidos quando relatavam suas experiências emocionais. O anonimato 

proporcionado no preenchimento do questionário provavelmente os deixou mais à vontade para 

demonstrar seus sentimentos.  

 A faixa de idade foi o segundo item testado, segmentado em indivíduos de 14 a 30 anos e 

com mais de 30 anos. Para todos os fatores emocionais significantes, alegria, surpresa, raiva, 

medo e culpa, os mais jovens apresentaram maiores médias. Em seguida, foi testado se diferenças 

de renda influenciam o envolvimento hedônico nas compras pela internet. Tradicionalmente, a 

renda do consumidor, atrelada a dimensões como a classe social, é determinante dos hábitos de 

consumo. Destaca-se, no entanto, que a internet ainda é considerada no Brasil um meio elitista, 

concentrando especialmente consumidores de alto poder aquisitivo. Nesta questão, verificou-se 

que os consumidores com renda familiar inferior a R$5.000,00 sentem mais medo durante 

suas compra pela internet. Este dado pode indicar que os consumidores com menor renda têm 

mais medo de comprar pela internet porque uma perda pode ser mais impactante do que para 

aquele de maior renda familiar. Esta hipótese, portanto, foi aceita, pois foram encontradas 

diferenças significantes para alguns itens emocionais.       
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Por outro lado, estimular as vivências de emoções positivas, em especial a alegria e a 

surpresa, pode colaborar com a conquista de níveis mais altos de satisfação. Há que se 

perceber como surpreender este consumidor, e na etapa exploratória constatou-se que um 

prazo de entrega antecipado pode ser um fator de surpresa, assim como uma embalagem 

especial ou o acréscimo de um brinde.             

A visão do Marketing Experiencial, por conseguinte, parece adequada para as relações 

comerciais na Internet. Esta visão defende que atualmente os consumidores não desejam 

somente produtos, mas querem se envolver em experiências prazerosas (HOLBROOK, 2000; 

SCHMITT, 1999). A internet parece ser um meio totalmente adequado para este fornecimento 

de experiências. Assim, fica a sugestão que as empresas de comércio eletrônico vislumbrem 

os meios virtuais de comunicação como uma oportunidade para entreter os clientes e criar 

relacionamentos, atentas às dimensões do Marketing Experiencial.   

Conclui-se que o consumo hedônico e a satisfação em compras on-line não são 

fantasia, mas uma realidade vivida por consumidores.  
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6  Limitações, contribuições e sugestões  
 
Nesta etapa são apresentadas as principais limitações deste estudo, assim como suas 

contribuições para a academia e para o mercado, além de sugestões para pesquisas que dêem 

continuidade à temática abordada.     

 

 

6.1  Limitações da dissertação 

Este estudo apresenta limitações, conforme apontado a seguir: 

? Os resultados não podem ser generalizados devido ao tipo de amostra adotada. 

? O tamanho da amostra utilizada, com um total de 180 respondentes.  

? A autora não conseguiu o apoio de portais e sites de informações ou comércio 

eletrônico, que poderiam ter disponibilizado aos seus usuários um link para a pesquisa, 

ampliando o número de respondentes.   

? Mesmo com o crescimento do campo teórico brasileiro sobre emoções no consumo, a 

maior parte da literatura revisada nesta dissertação pertence à academia norte-americana.    

? Alguns índices de confiabilidade insatisfatórios verificados nas escalas adotadas, em 

especial na referente ao valor hedônico e utilitário das compras, sugerem que se realizem 

estudos adicionais para a adequação destas escalas à realidade brasileira.   
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6.2  Contribuições da dissertação 

Esta dissertação apresenta algumas contribuições práticas e teóricas para as áreas de 

marketing e comportamento do consumidor, especialmente nos seguintes aspectos: 

? O estudo demonstrou que tanto os fatores utilitários quanto os hedônicos são 

relevantes para os consumidores que fazem compras pela internet. Esta então é uma 

oportunidade para as empresas do setor desenvolverem páginas atrativas e agradáveis, que 

promovam experiências prazerosas ao acesso. Como os fatores utilitários também são 

apontados, sugere-se que forneça ao consumidor a opção de desfrutar de uma compra mais 

utilitária (chegando facilmente às informações sobre o produto, por exemplo) ou hedônica 

(permitindo sua navegação entre diversas alternativas, até mesmo oferecendo a possibilidade 

de experimentação), que incremente o entretenimento da sua compra.        

? Os resultados encontrados demonstram a necessidade das empresas de comércio 

eletrônico observarem que tipo de emoção suas transações estão despertando nos 

consumidores. Na amostra, o “interesse” gerou um estado de tensão mais próximo a emoções 

negativas que a positivas. A surpresa também deve ser um item observado, já que surpreender 

o consumidor deve incrementar a experiência de emoções positivas, conforme evidenciado. E, 

sendo o medo uma emoção presente nas transações, oferecer mecanismos seguros para a 

compra pode incrementar o alcance deste meio comercial.    

? Para o meio acadêmico, considera-se que o estudo contribui ao verificar a influência 

das emoções na satisfação em compras pela internet. Ainda são necessários diversos estudos 

para investigar se as teorias estabelecidas para ambientes tradicionais de compra também são 

válidas na internet, e esta dissertação apresentou sua contribuição para que esta relação seja 

estabelecida.    
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6.3  Sugestões para estudos futuros    

Tomando como base a pesquisa em questão, é possível que se empreendam 

desdobramentos para o tema abordado. Seguem algumas sugestões: 

? Novas abordagens em relação ao varejo eletrônico, como a investigação do ambiente 

das páginas (aspectos visuais) e estímulos que podem ser utilizados para incrementar as 

emoções nas compras efetivadas pela internet.  

? Estudos que avaliem as emoções vivenciadas pelos indivíduos não só em suas 

compras, mas também no acesso a sites de informações e de prestação de serviços.  

? Pesquisas que verifiquem as emoções suscitadas pelas propagandas na internet, aliadas 

à efetividade destas peças em termos de lembrança de marca e intenção de compra.  

? Estudos que associem fatores como o risco percebido, controle percebido e satisfação 

às emoções vivenciadas pelos consumidores na internet.   
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APÊNDICE – Instrumento de Coleta de Dados 
 

Pesquisa de Comportamento de Compra 
 
Como Mestrandos do PROPAD – Programa de Pós-graduação em Administração da 

Universidade Federal de Pernambuco, estamos realizando uma pesquisa que tem como 
objetivo conhecer o comportamento de compra pela internet. Solicitamos que, se você já 
fez compras pela internet, responda às perguntas a seguir. Não há perguntas certas ou 
erradas, o que importa é a sua opinião sobre os itens apresentados. Sua colaboração será 
de extrema importância. O sigilo total das informações é garantido.  
 
 
 

Bloco 1 - Hábitos de Compra na Internet 
 

1. Há quanto tempo você navega na internet?  
 
(  ) Menos de 1 ano 
(  ) De 1 a 3 anos 

  

(  ) De 4 a 7 anos    
(  ) Mais de 7 anos   
 
2. Com que freqüência você costuma utilizar a Internet? 
 
(  ) Menos de 1 vez por semana 
(  ) Entre 1 e 2 vezes por semana 

 

(  ) Entre 3 e 4 vezes por semana  
(  ) 5 ou mais vezes por semana 
 
3. Há quanto tempo você compra pela Internet? 
 
(  ) Até 1 ano 
(  ) De 1 a 3 anos 

 

(  ) De 4 a 7 anos   
(  ) Mais de 7 anos 
   
4. Com que freqüência você compra pela Internet? 
 
(  ) Comprei apenas uma vez 
(  ) Uma vez ao ano 
(  ) Uma vez ao semestre 
(  ) Uma vez ao trimestre 
(  ) Uma vez ao mês 
(  ) Mais de uma vez ao mês  
 
5. Como você classifica o seu conhecimento de navegação na Internet?  
 
(   ) Excelente  
(   ) Bom 
(   ) Regular  
(   ) Ruim  
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Bloco 2 - Caracterização da Compra 
 

Por favor, considere sua última compra  pela internet. Com base nesta situação, responda às 
questões: 
 
6. Qual o produto adquirido na sua última compra? 
 
(  )  Livros (  ) Vestuário (  ) Brinquedos (  ) Bebidas  
(  )  Cd´s (  ) Computadores (   ) Passagens   ( ) Perfumaria   
(  )  Software (   ) Eletrodomésticos (  ) Alimentos (  ) Remédios  
(  ) Outros. Quais? _________________________________________________________ 
 
 
7. Quando foi a sua última compra pela internet?  
 
(   ) Há mais de um ano 
(   ) Entre seis meses e um ano  
(   ) Entre três e cinco meses 
(   ) Entre um e dois meses   
(   ) Há menos de 1 mês 
 
 
8. O valor total da sua compra (incluindo o frete) foi: ____________ 
 
9. A seguir, encontra -se uma lista de palavras que descrevem emoções. Utilizando a escala 
especificada, indique o quanto você sentiu de cada emoção ao realizar sua última compra pela 
internet.  

 
 
 
 

Atento  Magoado   Feliz  
Desgostoso  Admirado   Desprezado   
Surpreso   Menosprezado   Apreensivo   
Desagradado   Culpado   Maravilhado   
Alerta    Irritado   Enfurecido   
Envergonhado   Revulsivo   Abatido   
Concentrado  Com medo   Encantado   
Triste   Arrependido   Desdenhado   
Desanimado   Com raiva   Embaraçado   
Alegre   Tímido   Acuado   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Nada    2. Pouco  3. Razoavelmente  4. Muito  5.Bastante
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10. Considerando os itens especificados a seguir, indique o quanto você concorda ou 
discorda dos mesmos, com base na escala apresentada. 
 
 
 
 

AFIRMAÇÕES 
Esta compra foi realmente prazerosa 1 2 3 4 5 
Eu continuei a comprar, não porque “tinha que”, mas porque queria. 1 2 3 4 5 
Esta compra foi como um escape para os problemas.  1 2 3 4 5 
Comparado com outras coisas que eu tinha que fazer, o tempo da 
compra foi realmente divertido.  

1 2 3 4 5 

Eu gostei de ter contato com diversos novos produtos 1 2 3 4 5 
Eu gostei da compra pela própria experiência, não somente pelos 
itens que estava comprando. 

1 2 3 4 5 

Eu gostei porque pude atender aos meus impulsos.  1 2 3 4 5 
Durante a compra, eu senti prazer em buscar as alternativas.  1 2 3 4 5 
Enquanto comprava, eu pude esquecer meus problemas.  1 2 3 4 5 
Enquanto comprava, senti um clima de aventura.  1 2 3 4 5 
Esta compra não foi um bom momento pelo qual passei. 1 2 3 4 5 
Eu realizei o estritamente necessário nesta compra.  1 2 3 4 5 
Eu não consegui comprar o que queria nesta compra.  1 2 3 4 5 
Enquanto comprava, achei somente o item que procurava.  1 2 3 4 5 
Eu fiquei desapontado porque eu tive que procurar o que queria em 
outros sites.  

1 2 3 4 5 

 
 
11. Em relação à satisfação com a sua compra, você considera que:  
 
 
 
 

AFIRMAÇÕES 
Eu estou satisfeito com minha decisão de compra. 1 2 3 4 5 
Minha escolha por ter feito esta compra foi inteligente.  1 2 3 4 5 
Se eu tivesse chance de fazer tudo de novo, faria a mesma compra. 1 2 3 4 5 
Sinto-me bem sobre a minha decisão de ter feito esta compra.  1 2 3 4 5 
Eu estou feliz por ter feito esta compra.  1 2 3 4 5 
Estou certo que fiz a coisa certa fazendo esta compra.  1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Discordo Totalmente    2. Discordo   3. Nem Concordo/ Nem Discordo   4.Concordo   5.Concordo Totalmente
  

1. Discordo Totalmente    2. Discordo   3. Nem Concordo/ Nem Discordo   4.Concordo   5.Concordo Totalmente
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Bloco 3 – Caracterização do Respondente 
 
 

12.  Gênero  (  ) Masculino      (  ) Feminino 
 

 
13.  Idade  [    ] [    ] Anos 

 
 

14.  Estado Civil  (  ) Solteiro       (  ) Casado     (  ) Divorciado 
(  ) Viúvo          (  ) Outro   

 
 
      15.   Renda Familiar  
 
(   ) Menos de R$ 1.000,00 
(  ) De R$ 1.001,00 a R$ 2.000,00  
(  ) De R$ 2.001,00 a R$ 3.000,00 
(  ) De R$ 3.001,00 a R$ 4.000,00 
(  ) De R$ 4.001,00 a R$ 5.000,00 
(  ) De R$ 5.001,00 a R$ 6.000,00 
(  ) Mais de R$ 6.000,00 

 

 
 
 

16.   Nível de Instrução 
           

(    ) 1º Grau incompleto 
(    ) 1º Grau completo   
(    ) 2º Grau incompleto  
(    ) 2º Grau completo  
(    ) 3º Grau incompleto  
(    ) 3º Grau completo 
(    ) Pós-graduação 

 

 
Obrigada pela sua colaboração! 


