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Resumo
Este artigo discute o comércio eletrônico entre a empresa e o consumidor – o B2C (business
to consumer), categoria em que a empresa vende seus produtos diretamente ao consumidor,
através da Internet. O objetivo é identificar a aceitabilidade do cliente final, para com esse
tipo de comércio. A pesquisa contou com um questionário semi-estruturado que foi
respondido por 22 professores do CEFET/PR – Centro Federal de educação Tecnológica do
Paraná - Unidade de Ponta Grossa. As questões consideraram as razões do cliente e/ou
possíveis clientes para essa categoria de comércio. O trabalho se encerra com a análise dos
dados coletados e a constatação da evolução na absorção deste tipo de comércio em
categorias com nível cultural e econômico mais elevados. Também identifica como fatores de
não adesão a esse tipo de comércio as questões culturais e de segurança.
Palavras-chave: Comércio eletrônico B2C - aceitabilidade consumidor - Brasil.
1. Introdução
O uso comercial da Internet no Brasil foi liberado em 1995. Com este acontecimento, o setor
de comércio foi tendo, paulatinamente, oportunidade de ampliar seus mercados com uma
modalidade nova, o comércio eletrônico, que consiste em “compra e venda, marketing,
assistência e a entrega e pagamento de produtos, serviços e informações pela internet,
intranet, extranets e outras redes entre uma empresa interconectada e seus clientes atuais e
potenciais, fornecedores e outros parceiros comerciais” (O’BRIEN, 2001, G-6).
Incluso neste conceito está o comércio eletrônico B2C, que acontece através da
disponibilização de transações comerciais pela Web para os clientes finais. Esta inovação, na
qual o cliente não necessita ir às lojas tradicionais para realizar a compra de diversos produtos
e serviços, pressiona as lojas virtuais a possuírem uma preocupação contínua com a qualidade
no atendimento ao cliente que vai desde o seu primeiro acesso no site da empresa à entrega do
produto ou serviço adquirido. O cliente tem expectativas a serem satisfeitas, entre as quais se
incluem as de preço baixo, de variedade de produtos e serviços, de prestação de serviços com
qualidade, de rápida entrega, de segurança na operação, entre outras.
Day e Hubbard (2004) acrescentam que muitos produtos são inadequados para as interações
on line, tendo em vista que, em termos digitais, fatores como qualidade e confiabilidade não
são perceptíveis, assim como a ausência do contato humano, a falta de oportunidades de se
esclarecer dúvidas e sanar problemas, renovar confiança e negociação, em determinados
mercados.
Dessa forma, a presente pesquisa buscou averiguar como o comércio eletrônico B2C vem
sendo absorvido pelos clientes e/ou clientes potenciais para esse tipo de comércio, tendo em
vista que no Brasil a literatura especializada na área, vem apontando para diversos fatores
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inibidores para a popularização do mesmo, tais como: culturais, econômicos e de segurança,
entre outros.
Para se aferir tal situação, realizou-se uma pesquisa qualitativa com professores do CEFETPR - Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná - Unidade de Ponta Grossa, que
possuem titulação que varia entre graduação e doutorado. A escolha deste grupo foi
considerada adequada para a pesquisa, tendo em vista o nível cultural e as condições
econômicas mais propícias a esse tipo de comércio. O instrumento de pesquisa foi um
questionário semi-estruturado, composto de 7 (sete) perguntas que abordaram assuntos como:
as vantagens que os clientes vêem em comprar pela Internet, a satisfação com os prazos de
entrega dos produtos que compram, os fatores que mais retraem a realização de compras pela
Internet, a aquisição de produtos em outros países, os produtos mais comprados pela Internet,
o questionamento sobre a opção entre o comércio tradicional e o eletrônico e a identificação
dos pesquisados não clientes do comércio eletrônico e seus argumentos.
2. Comércio eletrônico B2C
Os negócios viabilizados através do comércio eletrônico vêm apontando a oportunidade de
ampliação de mercado para uma considerável parcela de empresas brasileiras; através de uma
clientela atraída em função de diversos fatores que contribuem para a redução de custos e a
agilidade na realização da transação. Para Lima (2000, p.32), a Internet/Web tem sido
fundamental na rapidez que vem redesenhando o ambiente e a forma de se comerciar no
mercado globalizado e aponta as notáveis mudanças que vêm ocorrendo em função da Web.
Para o autor:
a) está revolucionando o conceito de negócios através da venda virtual;
b) elimina a intermediação e reduz custos finais do produto ou serviço;
c) elimina diferença/distinção existente entre grandes e pequenos negócios;
d) revoluciona o conceito de logística e distribuição;
e) desenvolve o conceito de alianças, parcerias, etc.
f) inventários, conforme o perfil dos usuários.
As mudanças provocadas em função da aplicação da Web nos negócios, vão além dos efeitos
de um processo de inovação a ser aplicado, pois ele traz em seu bojo dificuldades
relacionadas às condições da população. Conforme Meyerfreund et al. (2001, p.32) o Brasil
enfrenta algumas barreiras culturais e econômicas para a popularização das compras on-line,
tais como:
a) a inexperiência e o receio dos brasileiros em compras por catálogo ou
correspondência. A maioria absoluta das compras na Internet refere-se à CDs e livros.
Produtos que dificilmente exigem troca.
b) a desconfiança do consumidor na segurança das compras efetuadas pela Internet.
Ainda hoje, 63% dos usuários declaram que nunca efetuaram compras na Internet e
nem desejam efetuar nos próximos três meses.
c) o baixo poder aquisitivo do brasileiro, o que leva a compra de produtos de baixo valor
unitário (CDs e livros).
O país conta também, com outros fatores que contribuem para volume não expressivo de
transações B2C como o fato de proporcionalmente à população representar um número
pequeno de usuários da Internet. Segundo Meyerfreund et al (2001), há oito milhões de
usuários ativos na Internet e estes representam 5% da população, enquanto nos Estados
Unidos, há 70 milhões de usuários e estes representam 25% da população.
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Contudo, apesar das dificuldades citadas, o comércio eletrônico conta, também, com alguns
indicadores positivos que vêm contribuindo para a evolução das vendas on line B2C como:
a) aumento da penetração da Internet junto ao público consumidor;
b) a entrada de varejistas tradicionais na Internet, associada às campanhas de “compra
segura” deflagradas pelas principais lojas e shoppings virtuais;
c) a estabilização da economia brasileira, levando a difusão de cartões de crédito entre os
consumidores.
Contribuem também, para a gradativa melhora no desempenho deste tipo de comércio, a
entrada de grandes redes varejistas neste mercado como: a rede Ponto Frio com 35 lojas e a
Siciliano com 57 lojas (MEYRFREUND, 2001).Também, outros varejistas tradicionais como
as Lojas Americanas vendem pela Internet.
3. O B2C e a segurança on line
Um dos fatores que inibem as compras on line refere-se à segurança nas transações. Conforme
Vassos (1998, p.260) os clientes têm preocupações essenciais no que tange as transações on
line, como:
a) fraude no cartão de crédito;
b) pagar por informações antes gratuitas;
c) falta de privacidade;
d) intangilidade/visibilidade das empresas vendedoras
Vassos (1998, p.262-263) sugere que para evitar o fator insegurança na realização de
pagamento on line, as empresas poderiam diversificar as formas de pagamento como:
a) pedidos via correio eletrônico;
b) pedidos via fax;
c) cheques pelo correio;
d) pedidos via Web e via correio eletrônico (Web/e-mail slip orders);
e) pagamentos via first virtual - o número do cartão de crédito não é enviado via Internet.
o processo envolve o comprador e a empresa vendedora que devem ter uma conta First
Virtual. Ao fazer uma compra o comprador fornece o número da conta First Virtual e
a empresa apresenta os detalhes da venda ao First Virtual que verifica junto ao
comprador a veracidade da transação para que esta seja completada.
f) pagamentos via DigiCash e CyberCash - que são substitutos eletrônicos do dinheiro. É
processo pelo qual o usuário compra tais dinheiros usando dinheiro real e os
compradores são habilitados a gastá-lo via Internet.
A efetividade do comércio eletrônico depende de diversos fatores para sua consolidação e
ampliação. Nesta direção, O’Brien (2001) salienta que cada loja deve procurar formas de
atrair a volta de seus clientes on line. Entre essas maneiras algumas são chaves, como o
desempenho e a eficiência no atendimento, a personalização, a socialização, a aparência e
impressão causada pelo site, oferta de incentivos para compra e segurança. O autor acrescenta
ainda, que para que tenham sucesso, os sites do varejo devem oferecer alguns importantes
diferenciais como:
desempenho e serviço: o site deve proporcionar facilidade de acesso, escolha e compra;
•
personalização: personalizar a experiência de compra motiva o cliente a fazer novas
•
visitas;
socialização: passar aos clientes com interesses semelhantes a impressão de pertencer a
•
um grupo exclusivo de indivíduos com mentalidade parecida ajuda a aumentar o valor
para o cliente e sua lealdade;
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aparência e impressão: os sites podem oferecer uma fachada atraente – incluindo som,
movimento, gráficos impressionantes, etc.;
incentivos: os sites podem oferecer aos compradores diversos incentivos à compra e
•
retorno como: cupons, descontos, ofertas especiais entre outros;
Segurança e confiabilidade: o cliente de uma loja virtual precisa sentir confiança e
•
segurança quando fornece dados sobre cartão de crédito, informações pessoais e detalhes
de suas transações contra o uso sem autorização.
Os receios e precauções que clientes e/ou futuros clientes têm para com diversos fatores
relacionados ao comércio eletrônico, fazem parte do comportamento humano ao deparar-se
com o novo.
•

4. Análise dos resultados
Os dados coletados permitem afirmar que 63,6% dos pesquisados realizam compras pela
Internet, portanto, são identificados como clientes do comércio eletrônico e 36,4%, como não
sendo clientes desse tipo de comércio.
A seguir são apresentados os resultados obtidos para cada uma das questões respondidas pelos
clientes do comércio eletrônico, assim como pelos não clientes do mesmo com os percentuais
atribuídos a cada um dos itens.
A primeira questão visou a identificar quais as vantagens que os clientes do comércio
eletrônico vêem em efetuar compras pela Internet. Os resultados são apresentados na tabela 1.
VANTAGENS
Acham mais econômico
Vêem facilidade na realização das compras
Podem comprar produtos que não existem em
cidade que residem
Todas as alternativas
Vêem comodidade na entrega.

PERCENTUAIS
57,1%
57,1%;
42,9%;
35,7%
7,1%

TABELA 1 – VANTAGENS DE SE COMPRAR PELA INTERNET

Fonte: Elaboração dos autores
Constata-se que o fator econômico, as facilidades na realização das compras e a oportunidade
de se adquirir produtos não existentes na cidade onde moram os clientes do comércio
eletrônico, vêm determinando a opção por este tipo de comércio.
A pergunta de número dois buscou resposta ao quesito prazo de entrega dos produtos, uma
vez que ele é muito importante para que o cliente faça a opção da compra pela Internet, tendo
sido apurados os resultados apresentados na tabela 2.
SATISFEITOS
Os prazos são cumpridos.
Parcialmente satisfeitos - algumas lojas não
cumprem prazos acordados
Insatisfeitos, por que os prazos não são
cumpridos.

PERCENTUIAS
92,9%
7,1%
0%

TABELA 2 – SATISFAÇÃO COM OS PRAZOS DE ENTREGA DOS PRODUTOS

Fonte: Elaboração dos autores
Constata-se que em tempos em que as lojas tradicionais minimizam seus estoques e muitas
vezes não conseguem cumprir os prazos de entrega de produtos adquiridos por seus clientes,
as lojas virtuais conseguem satisfazer esta exigência.
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A OPÇÃO ENTRE O COMÉRCIO TRADICIONAL E O ELETRÔNICO
Esta pergunta visou a identificar as possíveis preferências entre o comércio tradicional e o
eletrônico e teve o intuito de sondar a consolidação ou não, do comércio eletrônico junto ao
consumidor.
100% dos pesquisados responderam que não fariam opção, pois utilizam os dois tipos de
comércio e consideram o mais conveniente para o momento da compra seja quanto ao preço,
a qualidade ou ao prazo de entrega.
Percebe-se que para esta questão o cliente não faz opção entre um ou outro tipo de comércio e
analisa um conjunto de fatores que lhe tragam vantagens para realizar suas compras, seja em
lojas tradicionais ou virtuais.
A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS EM OUTROS PAÍSES
Esta pergunta teve a intenção de medir a confiança que o consumidor tem nos
estabelecimentos virtuais de outros países e a credibilidade dos produtos que os mesmos
vendem.
57,1% responderam que realizam compra de produtos de outros países e que nunca
•
tiveram problema com a entrega dos produtos comprados.
42,9% responderam que não realizam compra de produtos de outros países.
•
Embora não expressiva, uma considerável parcela de clientes do comércio eletrônico realizam
compras em outros países, sendo uma forma acessível a produtos estrangeiros que satisfaçam
suas necessidades, percebendo-se, a existência de uma razoável confiança e credibilidade
neste processo.
A tabela 3 apresenta fatores constatados como sendo os que mais afastam o brasileiro da
realização de compras pela Internet.
FATORES
Falta de segurança em transferir e fornecer
dados sobre conta corrente e cartão de crédito.
Falta de confiança sobre o produto que vai
receber.
Não poder contar com o prazo de entrega
prometido.
Às vezes o preço do produto pela Internet é
mais barato, mas com tarifas fica mais caro que
no comércio tradicional.

PERCENTUAIS
57,1%
35,7%
21,4%
7,1%

TABELA 3 - FATORES QUE MAIS RETRAEM A REALIZAÇÃO DE COMPRAS PELA INTERNET

Fonte: Elaboração dos autores
Entre os fatores que inibem a realização de compras pela Internet, a literatura sobre o assunto
destaca a insegurança do cliente em transferir e fornecer dados. A pesquisa confirma esta
tendência, mas também acrescenta a desconfiança sobre o produto que se vai receber e o
cumprimento de prazos estabelecidos.
A tabela 4 resultou de uma pergunta aberta, que buscou averiguar a afirmação na literatura
existente de que o brasileiro praticamente compras livros e CDs pela Internet. Assim como,
verificar possíveis inclusões de outros produtos na preferência do consumidor brasileiro ao
realizar compras pela Internet.
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PRODUTOS
Livros
CDS
Equipamentos para informática
Aparelhos eletrônicos
DVD, programas, jogos, eletrodomésticos, revistas,
brinquedos, carro, peças para carro, roupas esportivas

PERCENTUAL POR ITEM
81,8%
64,3%
36,4%;
36,4%
9,1% para cada item

TABELA 4 - PRODUTOS MAIS COMPRADOS PELA INTERNET

Fonte: Elaboração dos autores
Para essa questão, confirma-se o que a literatura sobre o assunto vem apontando, mas
também, se visualiza uma tendência de inserção de outros produtos em compras realizadas
pela Internet, como os de informática e eletrônicos.
A tabela 5, apresenta os percentuais obtidos para cada um dos argumentos usados pelos
pesquisados, para a não opção pelo comércio eletrônico.
RAZÕES
Falta de hábito
Não acham seguro
Não possui cartão de crédito

PERCENTUAIS
50%
37,5%;
12,5%

TABELA 5 - PESQUISADOS NÃO CLIENTES DO COMÉRCIO ELETRÔNICO E SEUS ARGUMENTOS

Fonte: Elaboração dos autores
Do total de pesquisados que responderam a esta pesquisa, 36,4% se declararam como não
sendo clientes do comércio eletrônico B2C. Identificando-se entre seus argumentos de não
opção pelo mesmo, a falta de hábito e de segurança. Este percentual se constitui em
importante parcela de clientes potenciais para esse tipo de comércio, uma vez que representa
principalmente, pessoas que ainda não adquiriram o hábito de comprar pela Internet e que
podem ser alvo de conquistada pelas lojas virtuais.
5. Conclusão
Os resultados obtidos permitem afirmar que o comércio eletrônico B2C vem tendo
considerável aceitabilidade em categorias como a que foi objeto desta pesquisa. Onde o poder
aquisitivo permite possuir acesso ao computador, a Internet e o nível cultural é mais elevado.
Mas, constata-se também que, mesmo em tais categorias, este tipo de comércio ainda não se
popularizou por questões culturais e pela falta de confiança no tocante à segurança no
processo virtual.
Pelo lado das lojas, o resultado sugere que o sucesso das grandes lojas tradicionais quando
“casados” com as lojas virtuais, podem ser complementares e garantir conquista de mercado.
Também, que os grandes varejistas tradicionais podem, paulatinamente, conquistar
importantes fatias de mercado ao adotarem o comércio eletrônico; uma vez que este se
configura em mais uma alternativa para tais lojas, que já contam com laços de confiança de
seus clientes.
Conclui-se que esse tipo de comércio tende a consolidar-se no mercado brasileiro,
principalmente representado pelas classes A e B que reúnem condições favoráveis para a
prática.
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