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RESUMO 

 
A estratégia omnichannel é uma abordagem que vem sendo difundida no cenário 
varejista brasileiro atualmente, uma vez que se assume a hipótese de que o cliente 
está cada vez mais propenso a comprar em ambientes integrados, ou seja, utilizar 
diversos canais de compras e poder cruzar experiências em lojas físicas e online. 
Embora o omnichannel seja reconhecido como uma estratégia promissora para os 
varejistas, os efeitos das ações nos consumidores, por meio dos diferentes 
ambientes de compras, permanecem em estudo. Essa pesquisa examina o impacto 
da integração de canais online e offline (ICO), definido como a compreensão das 
preferências dos compradores, por meio da realização de pesquisa experimental 
com clientes, que realizaram compras em três ambientes, loja física, loja online e loja 
integrada, e avaliaram os efeitos diretos e indiretos, tais como qualidade do serviço 
percebida, percepção de risco, intenção de compra e pesquisa de intenção de novos 
produtos. O método aplicado para analisar a tomada de decisão dos compradores 
nos critérios definidos foi o processo de análise hierárquica (AHP - Analytic 
Hierarchy Process). O experimento foi realizado no Laboratório de Varejo da 
Universidade Positivo (loja física) incluindo o desenvolvimento de loja online e 
integrada no âmbito desta dissertação. Diante dos resultados foi evidenciado que o 
consumidor prioriza ambientes integrados e físicos frente aos ambientes 
exclusivamente online. 
 

Palavras-chave: Varejo. Omnichannel. Integração de canais. Analytic Hierarchy 
Process. Comportamento do consumidor. 
 
  



 

 
  



ABSTRACT 

 

The omnichannel strategy is an approach which is being widespread in the Brazilian 
retail scenery, as it is an accepted hypothesis that the customer increasingly tends to 
shop in integrated environments, that is, utilizing several purchase channels and 
being able to combine the online and brick and mortar experiences. Although 
omnichannel is acknowledged as a promising strategy for retailers, the effect of these 
actions on consumers, per the varying shopping environments, remain an object of 
study. This research examines the impact of the online and offline channel 
integration (ICO), defined as the understanding of buyer preferences, performed by 
means of experimental research with customers who made purchases in three 
environments, the physical store, the online store and the integrated store, evaluating 
direct and indirect effects, such as the perceived quality of service, risk perception, 
purchase intent as well as new products intention research. The method applied to 
analyze the buyer's decision taking, within the defined criteria, was the Analytic 
Hierarchy Process (AHP). The experiment was performed at the Laboratório de 
Varejo da Universidade Positivo (Retail Laboratory of Universidade Positivo), a brick 
and mortar, including the development of an online and an integrated store, within 
the scope of this dissertation. It was therefore evidenced by the results that the 
consumer prioritizes integrated and physical environments as opposed to exclusively 
online ones. 
 
Keywords: Retail. Omnichannel. Channel Integration. Analytic Hierarchy Process. 
Consumer Behavior 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Uma das características dos varejistas de sucesso é a capacidade de 

entender adequadamente como o mercado funciona e saber como atuar nesse 

mercado. Como ocorre em qualquer outra atividade humana, o conhecimento sobre 

o funcionamento do mercado ajudará o varejista a explicar, prever e, até certo grau, 

a influenciar o comportamento de compra dos consumidores (PARENTE; BARKI, 

2014). 

O conjunto de variáveis que compõem o esforço de marketing do varejista é 

conhecido como o “composto de marketing do varejista”, ou simplesmente 

“composto varejista”, e engloba todos os fatores controláveis que o varejista articula 

classificado como 6 P´s: linha de produto, preços, promoções, apresentação de loja, 

pessoa e ponto. (PARENTE; BARKI, 2014). 

No entendimento da experiência de consumo atual, em que o consumidor 

tem acesso à compra de qualquer lugar, seja do trabalho, da própria loja ou da loja 

do concorrente, o novo conceito omnichannel1 advindo do multicanal2 tem provocado 

o repensar estratégico das cadeias de valor no ambiente digital para gerar vantagem 

competitiva, alta performance, inovação nos negócios.  

No composto de marketing do varejista, o omnichannel, representa as ações 

estratégicas de integração online e offline, do P – promoção e relacionamento e P – 

praça, ponto de venda e canais. 

É preciso cada vez mais compreender o cliente, oferecendo um atendimento 

diferenciado e rico em conteúdo e experiência, investir cada vez mais em 

tecnologias e novos serviços e inovar em formatos de lojas, no mix de ofertas e na 

criação de uma proposta de valor forte e clara para as marcas. 

A importância do varejista em entender o comportamento do consumidor no 

cenário atual é uma necessidade estratégica; compreender o consumidor consiste 

                                                      
1 Omnichannel - Processo de maior integração entre a oferta de canais de vendas, promoções e 
relacionamento, conjugado com o estudo sistemático do comportamento do consumidor e seu uso no 
desenvolvimento de negócios. O conceito de omnichannel representa a evolução do varejo 
multicanal, proporcionando ao consumidor uma experiência completa e satisfatória por meio de todos 
os canais de compras disponíveis. (SOUZA; TOZZI, 2015) 
2 Multicanal - O cliente tem acesso a múltiplos pontos de contato (loja física, loja online, venda direta 
e/ou televendas), agindo de forma independente. O varejista tem conhecimento especializado dos 
canais e as operações funcionam em silos funcionais. 
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em entender o porquê e como as pessoas compram e, assim, poder atendê-las da 

melhor forma possível. Um dos elementos fundamentais para o desenvolvimento de 

estratégias e táticas de marketing bem-sucedidas no varejo baseia-se não somente 

na identificação das necessidades dos clientes de uma empresa, mas também no 

entendimento de como se desenvolve o processo decisório e o comportamento de 

compra dos consumidores. 

O maior desafio não será gerenciar esses múltiplos pontos de contato, e sim 

aproveitá-los para promover experiências inesquecíveis e fidelizar o consumidor 

cada vez mais exigente em busca contínua por conveniência de compra (SOUZA; 

TOZZI 2015). 

Nesta seção são abordados aspectos relativos ao contexto da pesquisa, 

apresenta-se também o delineamento, que nortearam o problema e a pergunta de 

pesquisa, os objetivos, as justificativas e estrutura geral da dissertação. 

 

 

1.1 CONTEXTO 

Uma das tendências mais recorrentes no ambiente de compras tem sido a 

evolução dos canais de vendas, através dos quais os clientes podem interagir com 

as empresas varejistas, por meio da Internet, lojas físicas, televendas, porta a porta 

e redes sociais. 

Com o aumento das possibilidades de canais para compra, os varejistas 

passam, cada vez mais, a ter a responsabilidade de compreender o consumidor. 

Conforme Souza e Tozzi (2015), vamos emergir para um novo cenário, 

pontuado pela necessidade de uma revisão estratégica e estrutural no 

desenvolvimento dos negócios em esfera global, balizado pela necessidade da 

sistematização e uso do conhecimento do consumidor, visando melhorar sua 

experiência e os resultados dos negócios do varejo, em um ambiente cada vez mais 

competitivo.  

O termo omnichannel surgiu quando os varejistas americanos perceberam 

que apenas 12% dos consumidores realizavam a maior parte dos seus processos de 

compras inteiramente em uma loja física. Os números foram tão alarmantes que os 

lojistas começaram a pensar em uma maneira inteligente de oferecer um serviço 

consistente capaz de reconhecer e acompanhar o ciclo de compras de um cliente 
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através de qualquer um dos canais de atendimento da empresa, originando a 

filosofia e a prática do omnichannel, no qual cada canal de atendimento reconhece 

os dados coletados por outro canal e os interliga, possibilitando a verificação dos 

interesses dos clientes (MAGALHÃES, 2013). 

Esse processo de maior integração entre a oferta de canais de vendas, 

promoções e relacionamento, conjugado com o estudo sistemático do 

comportamento do consumidor e seu uso no desenvolvimento de negócios, gerou o 

conceito de omnichannel (SOUZA; TOZZI, 2015). 

A era omnichannel representa a evolução dos pontos de contato entre o 

consumidor e o varejista. A Figura 1 apresenta uma representação desta evolução. 

Segundo Mobile Retailing Blueprint (2011), no single channel o cliente experimenta 

um único ponto de contato e o varejista tem um único ponto de venda para 

gerenciar. No entanto, no multi-channel, o cliente verifica múltiplos pontos de contato 

agindo de forma independente e o varejista tem conhecimento do canal e as 

operações funcionam em silos funcionais3. No cross-channel o cliente percebe 

múltiplos canais como parte da mesma experiência com a marca, e o varejista tem 

uma visão única do cliente, mas opera em silos funcionais. No omnichannel o cliente 

experimenta o relacionamento com a marca varejista, por meio de promoções, 

relacionamento, e não apenas com um único canal de vendas, tais como o e-

commerce, a loja física, mobile-commerce, social-commerce, catálogo online, venda 

direta. O empresário do varejo, neste contexto, amplia sua visão única do cliente de 

forma coordenada, integrada e estratégica sem silos funcionais. 

 

 
 

                                                      
3 Silos funcionais: termo relacionado com os canais de vendas individuais de uma empresa como loja 
física, loja online, venda direta que ficam focados em suas atividades e preocupando-se com o 
sucesso individual, e não da empresa como um todo centrado no consumidor. 
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2.5% 

Figura 1 - Evolução dos pontos de contatos do cliente com o canal de vendas 

FONTE: Mobile Retailing Blueprint (2011) 

 

À medida que as vendas no comércio eletrônico apresentam crescimento em 

grande escala em todo o mundo, atender a expectativa do consumidor se tornou 

mais complexo e o varejista necessita de ferramentas de gestão que integrem as 

informações dos consumidores nos canais de vendas, identifiquem padrões de 

comportamento e ofereçam a melhor experiência para o consumidor. A Figura 2 

demonstra a evolução das vendas pela Internet versus a venda total do varejo global 

no período de 2008 a 2013. Observa-se um crescimento na participação no mercado 

das vendas pela Internet de 2,5% para 4,8% entre 2008 e 2013. 

 

 
 

Figura 2 - Evolução das vendas pela Internet versus total % global 

FONTE: Euromonitor (2014) 

 

O crescimento da participação das vendas pela Internet tem sido 

potencializado pelo aumento do acesso, por meio das assinaturas de serviços à 

Internet no cenário global. A Figura 3 apresenta a evolução das assinaturas de 

Internet no cenário global no período de 2008 a 2013, cujos valores estão descritos 

em milhões de assinaturas. 
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Figura 3 - Evolução global do acesso à Internet em milhões de contas 

FONTE: Euromonitor (2014) 

 

O acesso à Internet no celular tem sido um indicador de oportunidade para 

expansão de canal de vendas no cenário varejista. A Figura 4 apresenta os dados 

do acesso à Internet no celular em 2013. Observe-se que o Brasil representava em 

2013 o 5.º país no ranking global em acesso e contas da Internet no celular. 

 

 
 

Figura 4 - Assinaturas da Internet no celular em 2013 

FONTE: Euromonitor (2014) 

 

O cenário favorável que envolve a integração de canais é reconhecido como 

uma estratégia promissora para o varejista, porém os efeitos sobre as ações dos 
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consumidores ainda permanecem em estudo. Com isso, investigar a percepção do 

cliente por meio da experiência nos canais de vendas online e offline (ICO)4 e avaliar 

as reações e efeitos sobre os consumidores demonstra um amplo campo de estudo 

para desenvolvimento de pesquisas. 

Este trabalho apresenta uma pesquisa original e aprofundada que analisa o 

impacto da integração de canais online e offline (ICO), definido como a 

compreensão das preferências dos compradores, por meio da realização de 

pesquisa experimental com clientes, que realizaram compras em três ambientes, loja 

física, loja online e loja integrada, e avaliam os efeitos diretos e indiretos, tais como 

qualidade do serviço percebida, percepção de risco, intenção de compra e pesquisa 

de intenção de novos produtos. O método aplicado para analisar a tomada de 

decisão dos compradores nos critérios definidos foi o processo de análise 

hierárquica (AHP - Analytic Hierarchy Process). O experimento foi realizado no 

Laboratório de Varejo da Universidade Positivo (loja física) incluindo o 

desenvolvimento de loja online e integrada no âmbito desta dissertação.  

 

 

1.2 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

Nesta seção são abordados a descrição do problema e a pergunta de 

pesquisa, que subsidiaram o desenvolvimento desta dissertação. 

 

 

1.2.1 Descrição do problema 

 

Para a construção do problema de pesquisa são adotados três temas de 

estudos, conforme descrito na Figura 5. 

 

                                                      
4 ICO - impacto da integração de canais online e offline, definida como a compreensão das 
preferências dos compradores com a incorporação da loja física e online. 
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Figura 5 - Temas de estudos para construção do problema de pesquisa 

FONTE: A autora (2016) 

 

A revisão de literatura compreende o processo de bibliometria, que consiste 

no conjunto de leis e princípios empíricos que contribuem para estabelecer os 

fundamentos da Ciência da Informação. A análise da tendência global omnichannel 

analisa os artigos internacionais mais relevantes para o estudo nesta área. A 

avaliação do mercado brasileiro de varejo representa o mapeamento das práticas e 

estudos atuais.  

O problema de pesquisa apresenta a investigação aprofundada da 

preferência do consumidor ao vivenciar experiências de compras nos canais: físico, 

e-commerce e integrado, a partir da análise dos efeitos diretos, tais como qualidade 

do serviço percebida e percepção de risco da compra, e dos efeitos indiretos, tais 

como intenção de realizar compras novas e pesquisa de novos produtos para 

compras. 

 

 

1.2.2 Pergunta de pesquisa 

 

Para a pergunta de pesquisa propõe-se: 

 

P1: Ao vivenciar experiências de compras nos diferentes canais de vendas, 

o consumidor prefere ambiente físico, e-commerce ou integrado quando avalia os 

efeitos diretos: qualidade do serviço percebida e percepção de risco e os efeitos 

indiretos: intenção de realizar novas compras e pesquisa de novos produtos para 

compras? 
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo geral 

 

O objetivo geral da pesquisa é examinar, sob o ponto de vista do 

consumidor, a experiência omnichannel, por meio da análise do impacto nas 

decisões de compras, com a integração dos canais online e offline (ICO) e suas 

preferências de compras. 
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1.3.2 Objetivos específicos 

 

Os objetivos específicos da pesquisa compõem os tópicos descritos a 

seguir: 

 Construir cenário laboratorial dos ambientes de compra: loja física, loja 

online e loja integrada para realização do estudo de análise do 

comportamento do consumidor; 

 Definir os critérios de análise de investigação (efeitos diretos e indiretos); 

 Estruturar questionário da pesquisa e elaborar roteiro da pesquisa; 

 Aplicar pesquisa experimental nos ambientes de compras loja física, loja 

online e loja integrada; 

 Estruturar o método de análise estatística da pesquisa e aplicar AHP 

(Analytics Hierarchy Process) para decisão multicritério; 

 Compreender a análise do varejo omnichannel e a preferência de compra 

do consumidor nos ambientes de compra e a relevância dos critérios. 

 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

O desafio estratégico de maior complexidade para empresas de varejo é 

conseguir ampliar a sua relevância por meio da evolução dos modelos de negócio, 

para que sejam integrados ao mundo digital (SERRENTINO, 2015).  

Nas duas últimas décadas (e-commerce começou apenas em 1994), a 

discussão passou de online para multicanal; cross-channel para omnichannel. Não 

se discute mais online contra offline, é tudo sobre o varejo em linha (in-line retailing). 

Embora os consumidores estejam usando diferentes canais, eles não estão 

pensando em canais. Os consumidores estão apenas tentando corresponder às 

suas necessidades (SOUZA; TOZZI, 2015). 

O grande desafio para o varejo é se desprender da visão isolada dos canais, 

romper os silos e perseguir, de forma sinérgica, a melhor equação de canais 

integrados para que a marca aproxime-se e crie vínculos duradouros com os seus 

clientes. Construir modelos de negócios omnichannel implica tirar o olhar do canal e 

transferi-lo para o cliente, entender as dinâmicas de decisão e compra dos 

consumidores (SERRENTINO, 2015). 
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Consumidores não veem canais, comparam e tomam decisões a partir do 

valor percebido e experiência da oferta disponível (SERRENTINO, 2015). 

Considerando-se a hipótese de que a integração de canais seja reconhecida 

como uma estratégia promissora para os varejistas, os seus efeitos sobre as ações 

dos consumidores brasileiros por meio dos diferentes canais são desconhecidos. 

A partir da busca em pesquisas científicas realizada na área do 

comportamento do consumidor, o omnichannel no cenário brasileiro não foi 

encontrado artigos e estudos relacionado ao tema. 

Como perspectiva e relevância da pesquisa, os processos de integração dos 

canais online e offline marcam o novo ciclo estrutural no desenvolvimento dos 

negócios em esfera global, balizado pela necessidade da sistematização e o uso do 

conhecimento do consumidor, visando melhorar sua experiência e os resultados, em 

um cenário cada vez mais competitivo (SOUZA; TOZZI, 2015).  

Buscando-se as explicações para compreensão desse novo contexto do 

consumidor omnichannel, no decorrer do presente estudo são apresentados 

análises e conclusões, com base nos resultados gerados na pesquisa experimental 

aplicada. 

A compreensão da preferência do consumidor, por meio da experiência de 

compra realizada em diferentes canais e da análise multicritério para tomada de 

decisão, permite melhor entendimento do consumidor brasileiro, no contexto 

omnichannel e gera embasamento e estudo para melhores ações centradas no 

cliente. 

 

 

1.5 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

Esta dissertação está estruturada em sete capítulos. O capítulo inicial 

compõe a introdução ao tema, descrição do contexto, delineamento da pesquisa, 

apresentação do objetivo geral e específicos e a justificativa. Os capítulos 2 e 3 

compõem a fundamentação teórica de varejo omnichannel e AHP. O capítulo 4 

apresenta a revisão da literatura de varejo omnichannel. O capítulo 5 retrata a 

descrição dos materiais e métodos da pesquisa. No capítulo 6, são relatados o 

estudo de caso, apresentação dos dados e análises dos resultados. E, por fim, no 

capítulo 7 são apresentadas as considerações finais e desenvolvimentos futuros. 
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2 VAREJO OMNICHANNEL 

 

 

Nesta seção são abordados aspectos e conceitos teóricos relativos ao varejo 

omnichannel, apresenta-se também as características do consumidor, os 

componentes da integração de canais e os resultados gerados com a prática 

omnichannel, que subsidiaram o desenvolvimento desta dissertação. 

 

 

2.1 INTRODUÇÃO 

O varejo representa aproximadamente 22% do PIB brasileiro. É um setor 

extremamente significativo na economia. Compreender o varejo e suas 

peculiaridades é parte essencial de qualquer profissional do mundo de negócios. 

Seja online ou em lojas físicas, o varejo é o grande responsável por satisfazer as 

necessidades do consumo no mercado, por oferecer experiências de compra 

prazerosas, e por escoar os produtos das indústrias para o consumidor final.  Ao 

longo das últimas décadas, as instituições varejistas vêm atravessando um intenso 

ritmo de transformação. Ao longo desses 50 anos, muitos modelos de lojas foram 

cedendo lugar aos novos formatos, mais eficientes e mais adequados às 

necessidades do mercado consumidor (PARENTE; BARKI, 2014). 

Conforme Magalhães (2013), há dez anos, acreditava-se existir apenas dois 

tipos de clientes: aqueles que compravam na web e os que compravam fora da web. 

Este conceito tornou-se atualmente inaplicável, uma vez que os clientes iniciam suas 

compras pesquisando em lojas virtuais e sites de busca e até mesmo de 

reclamações, podendo passar por chats ou call center para sanar dúvidas, podendo 

fechar a compra em lojas físicas ou mesmo virtuais. Há ainda clientes que vão a 

lojas físicas para conferir o produto, mas preferem comprar em ambiente virtual 

devido à carga tributária incidente sobre o produto, que o torna mais caro nas lojas 

físicas do que nas virtuais. 

A necessidade de um sistema de atendimento ao cliente que o faça perceber 

que a empresa o conhece independentemente do canal de atendimento escolhido 

por ele, já é discutido há bastante tempo, mas a grande maioria dos lojistas virtuais 

não desempenha um bom trabalho nesse sentido. Os clientes desejam uma 
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experiência de compra multicanal, independentemente de já ter comprado através 

da web, telefone, catálogo ou loja física. Se ele já efetuou uma compra em uma loja 

através de qualquer um de seus canais, ele deseja ser reconhecido pelas 

informações já coletadas (MAGALHÃES, 2013). 

 

 

2.2 CONCEITO 

Segundo Souza e Tozzi (2015), o processo de maior integração entre a 

oferta de canais de vendas, promoções e relacionamento, conjugado com o estudo 

sistemático do comportamento do consumidor e seu uso no desenvolvimento de 

negócios, gerou o conceito omnichannel. 

O omnichannel pretende ser mais que um termo inovador para o conceito de 

multicanal já existente, pois objetiva ser uma integração descomplicada da 

informação que circula entre os diferentes canais de uma mesma empresa. Existem 

alguns meios com os quais se podem coletar informações ao longo de um processo 

de compras e tornar um visitante um fã da empresa. Dentre estes são citados: visitas 

a sites, Landing Pages, Hot Sites, P.O.S. Tweets, Likes, pesquisas, fóruns, blogs. 

(MAGALHÃES, 2013).  

Os novos hábitos e as novas exigências de consumo misturam acessos 

online e offline. Como um termômetro dessa nova realidade, as buscas por compras 

com entrega no mesmo dia, no Google, dobram quando se compara fevereiro de 

2010 ao mesmo mês de 2014. 

A Figura 6 demonstra o conceito de omnichannel, que representa a evolução 

do varejo multicanal e proporciona ao consumidor uma experiência completa e 

satisfatória por meio de todos os canais de compras disponíveis. Dentre estes 

canais podem-se citar os seguintes: 

 Canais mobile, no qual os produtos podem ser ofertados via 

smartphones ou tablets, desde que estes estejam conectados à Internet. 

Esses produtos podem estar disponíveis em lojas virtuais ou, mesmo, 

redes sociais às quais os clientes estejam conectados. 

 Canais multimídia não mobile, nos quais se enquadram computadores, 

televisão e rádio. 
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 Canais offline, como catálogos ou revistas, que podem ser 

disponibilizados por meio de promotoras de vendas ou enviados pelo 

correio e, ainda, por meio de lojas físicas. 

 Canais alternativos, nos quais se enquadram vitrines virtuais, outdoors, 

cartazes, panfletos e outros meios físicos, sendo possível comprar via 

smartphone utilizando QR codes. 

 

 

Figura 6 - Experiência omnichannel de canais de compras 

FONTE: A autora (2016) 

 

Uma característica que se destaca no omnichannel é a atualização dos 

dados em tempo real, independentemente do formato no qual foram postados 

(imagens, textos, vídeos), pois os clientes estão conectados e transferem de um 

canal para outro, aguardando apenas a decisão para efetuar a compra. Deve-se ter 

em vista que as pesquisas online influenciam as vendas em lojas físicas, portanto os 

varejistas omnichannel precisam ser personalizados, claros e agradáveis na 

transmissão de suas informações, além de estarem sempre conectados e ofertarem 

um canal transparente aos seus clientes. 

O símbolo do varejo, que outrora foram os estabelecimentos de compra e 

venda, está sendo substituído nos últimos anos pelos canais já citados acima, sendo 
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em sua grande maioria eletrônicos – capazes de alcançar mais clientes em mais 

lugares do mundo. 

 

 

2.3 CONSUMIDOR OMNICHANNEL 

Os clientes agora esperam o que se chama de "experiência omnichannel": 

uma experiência completa, integrada e consistente em todos os canais, 

independentemente do dispositivo que estão usando. Os clientes almejam ter 

acesso a informações sobre o produto para tomar decisões de compra embasadas 

nelas. 

O número de consumidores que consultam online antes de comprar em lojas 

físicas aumentou – o índice que era de 19%, em 2009, atingiu 62% em 2011. De 

acordo com pesquisa feita pela Deloitte (2014) nos EUA, constatou-se que 42% dos 

consumidores já usaram smartphones para apoio em compras de vestuário e 48% 

em compras de eletrônicos. 

Conforme Souza e Tozzi (2015), nesta última década, nascem novos e 

intrigantes perfis de consumidores e a evolução do comportamento de consumo dita 

e impõe ao mercado uma necessidade de integração global jamais vista. Nesse 

aspecto, nos últimos cinco anos, evoluímos mais rapidamente do que nos 50 anos 

anteriores.  

 

 

2.4 INTEGRAÇÃO DE CANAIS DE VENDA 

De acordo com Kilcourse (2011), os consumidores usam mais de um canal, 

como catálogo, lojas e aparelhos móveis, entre outras maneiras para efetuarem uma 

compra, sendo que, cada vez mais, os clientes estão utilizando os canais digitais 

para tomar a decisão sobre suas aquisições, mesmo que a compra não seja 

efetivada através da web, mas em uma loja física, fazendo com que o canal digital 

tenha influência sobre o desempenho de uma loja. 

Segundo a pesquisa da IDC Retail Insights, por Knights (2014), o setor de 

varejo está progredindo para a integração de canais de vendas com cliente a fim de 

oferecer ao consumidor uma experiência consistente e completa, como, por 
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exemplo, compras online (por computador ou dispositivos móveis), call center, 

catálogo ou em loja. 

Como forma de omnichannel bem-sucedido, Giliberti (2014) cita que o 

cliente efetua sua compra na Internet e ainda dispõe de suporte ofertado pela loja 

física, podendo ocorrer também a situação inversa, onde a compra é realizada no 

ambiente físico e a assistência ou suporte é disponibilizado através de ambiente 

virtual, isso devido à forte relação e boa integração entre o site da loja, o comércio 

eletrônico e o ponto de venda físico.  

 

 

2.5 RESULTADOS DA INTEGRAÇÃO DE CANAIS DE VENDA 

Aplicando o conceito omnichannel na prática dos negócios, o resultado 

pragmático dessa equação pode ser apurado pelos efeitos apresentados na 

tradicional e centenária rede John Lewis, da Inglaterra, que rigorosamente está se 

reinventando a partir da cultura omni.  

Depois de muitos anos focada em um só formato de loja – a de 

departamentos – decidiu desenvolver novos formatos, permitindo maximizar a 

satisfação de seus clientes e oferecer mais pontos de conexão, vendas e 

relacionamento. Por conta disso, nos últimos anos, abriu novas lojas com formatos 

distintos do tradicional, multiplicando opções de oferta dentro do conceito omni.   

Ao mesmo tempo, a rede mostrou o comparativo do relacionamento 

comercial entre clientes online que tinham compras de US$ 270 por ano, com os que 

compravam apenas em lojas, que elevavam esse valor para US$ 424 por ano. Os 

clientes dentro do conceito omni, chegavam a US$ 1.325 por ano, tornando factual o 

benefício da integração virtuosa dos canais.  

Da mesma forma, a americana Macy´s, de fato, tem buscado na 

incorporação da estratégia omni os elementos para sua reinvenção, balizada pelo 

forte envolvimento com tudo que diz respeito à tecnologia, compondo alternativas 

para maximizar a satisfação dos seus consumidores, além de melhorar e revitalizar 

sua imagem (SOUZA, TOZZI, 2015). 

No Brasil o Grupo Pão de Açúcar - GPA está trilhando o mesmo caminho da 

rede de supermercados Tesco, que em 1996 lançou sua operação online, apostando 

no fim da fronteira online e offline. O GPA conta com o programa de fidelidade da 
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bandeira Pão de Açúcar, por meio dessa iniciativa, 400 mil clientes premium da 

marca recebem uma mala direta 100% personalizada com as oito melhores ofertas 

selecionadas de acordo com o perfil de cada cliente.  

Durante muitos anos, o Tesco usou a Internet para gerar vendas 

incrementais para ativos já existentes. Uma das soluções foi o aproveitamento da 

estrutura física da companhia para entregar as mercadorias vendidas pela Internet. 

Agora, a companhia aposta na mobilidade e oferece ao cliente a conveniência de 

comprar online e retirar suas compras no supermercado mais próximo do seu trajeto. 

Em 2015 a rede contava com 1,4 milhão de clientes, que realizavam 450 mil 

pedidos online de 27 milhões de itens, por semana, no Reino Unido. Estudos 

indicam que 50% dos clientes que compram no site do Tesco moram, em média, a 

12 minutos de carro do supermercado. A conveniência de passar no mercado 

apenas para pegar as compras e chegar em casa no horário faz esse sistema ser 

tão requisitado.  

Um referência brasileira em estratégia omnichannel a Magazine Luiza é um 

dos poucos varejistas no Brasil a operar com seus canais integrados, sob um 

mesmo CNPJ. Em 2015, a rede contava com 738 pontos físicos em 16 Estados, um 

canal online, um site adaptado para o mobile e um aplicativo. 

Com 180 lojas em todo o país, a Centauro iniciou em 2015, testes com um 

programa de coalização que permitir aos consumidores acumular pontos nas 

compras on e offline e trocá-los por produtos nos dois canais. 

 

2.6 ETAPAS DO PROCESSO DE COMPRA DO CONSUMIDOR 

Afirma Underhill (1999) que a maior ignorância dos homens de negócio 

centra-se no desconhecimento de quem são seus clientes. Segundo o autor, é 

comum o problema de varejistas que ignoram quem compra em suas lojas. Por isso, 

conhecer o que querem os consumidores e como eles tomam suas decisões sobre a 

compra e a utilização de produtos é fundamental para que as organizações tenham 

êxito em seu mercado (SHETH; MITTAL; NEWMAN; 2001). Como afirmam Kotler e 

Keller (2006), é preciso monitorar permanentemente o comportamento de compra do 

consumidor.   

Os profissionais de marketing tem que ir além das várias influências sobre 

os compradores e desenvolver um entendimento de como eles tomam suas 
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decisões de compra. Especificamente, devem identificar quem toma a decisão de 

compra os tipos de decisão de compra e as etapas do processo de compra 

(KOTLER, 1998). 

A decisão do cliente potencial em comprar um produto é apenas uma etapa 

em um processo que pode ter começado muito antes da decisão, e que terá 

consequências muito tempo depois (SANDHUSEN, 1998). As atividades de 

consumo, desde a decisão do que comprar, até o uso e posse dos produtos, 

desempenham um papel importante na vida das pessoas (SEMENIK; BAMOSSY, 

1995). 

Existem vários graus de envolvimento no processo decisório de compra do 

consumidor. Mas, as pesquisas desenvolvidas sobre o comportamento dele 

sugerem que este processo de decisão de compra ocorre numa série de estágios 

(SEMENIK; BAMOSSY, 1995). Conforme descrito abaixo: 

 Reconhecimento do problema: inicia-se quando o comprador 

identifica um problema ou necessidade, que pode ser impulsionada 

por estímulos internos ou externos. Portanto, é importante identificar 

as circunstâncias que ativam uma necessidade específica (KOTLER, 

1998).  

 Busca de informação: refere-se a quanto tempo e energia um 

indivíduo dedica ao processo de coleta de fatos, antes de tomar a 

decisão. A intensidade da busca por informação varia de pessoa para 

pessoa, dependendo do tipo de produto considerado para a compra e 

da orientação do comprador para o consumo (SEMENIK; BAMOSSY, 

1995). Segundo os mesmos, o envolvimento também afeta o modo 

como os indivíduos analisam e fazem suas compras. O envolvimento 

refere-se ao grau em que a compra está voltada ao ego e ao valor. 

Por isso, quanto mais a compra estiver ligada a autoestima do 

indivíduo, mais envolvida aquela pessoa ficará no processo de 

decisão. 

 Avaliação de alternativas: segundo, Semenik e Bamossy (1995), 

podem ser de duas formas: de produto ou de compra. A avaliação das 

alternativas de produto, é quando muitos produtos podem parecer, 

aos olhos do consumidor, adequados. Porque diferentes compradores 

avaliam os produtos, com diferentes graus de ênfase nas suas 



41 

características funcionais, na satisfação emocional percebida e nos 

benefícios que podem resultar de uma posse ou uso. A avaliação das 

alternativas de compra, é quando o consumidor decide onde comprar, 

no entanto, normalmente é adotado um conjunto de lojas onde 

comprar, portanto, só é essencial quando são compras de uma nova 

área de produto. 

 Decisão de compra: é quando o consumidor faz a sua escolha 

(SEMENIK; BAMOSSY, 1995). Nesta etapa, duas variáveis podem 

interferir no processo de compra que seriam as atitudes dos outros e 

os fatores situacionais imprevistos (SANDHUSEN, 1998). Que 

KOTLER, (1998), chama de “as atitudes dos outros” e “risco 

percebido”. 

 Comportamento pós-compra: última etapa que segundo 

SANDHUSEN, (1998) seriam as respostas psicológicas dos 

compradores para suas decisões de compra. Entender essas 

respostas é importante para os gerentes de marketing, porque elas 

aumentam a probabilidade dos compradores comprarem novamente 

os produtos ou encorajar outras pessoas os adquirirem. 

Para a criação de estratégias de marketing, as empresas precisam estudar o 

mercado consumidor e o comportamento do consumidor. Ao pesquisar o 

comportamento, o objetivo do marketing é, melhor entender o consumidor e assim 

poder antecipar ou prever seu comportamento futuro. Os comportamentos que 

despertam mais interesse na área do marketing dizem respeito à compra e ao uso 

(MATTAR, 1996). O típico processo de compra consiste na sequencia citada dos 

cinco estágios, portanto, o trabalho é entender o comportamento do consumidor em 

cada um desses estágios e que influências estão operando (KOTLER, 1998). 

 

 

2.7 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 

Considerando os rumos que a economia brasileira tem seguido nos últimos 

anos, nesse cenário de baixo crescimento que o Brasil atravessa, o omnichannel 

ganha mais importância, uma vez que os consumidores estão mais seletivos na hora 

da compra. 
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Existe uma clara tendência no varejo para o uso de novas abordagens e 

estratégias de canais e de formato de envolvimento com o cliente. Mas, olhando a 

fundo o novo modelo, as empresas precisam ter uma abordagem mais transparente 

em suas ações por meio de todos os canais. Para isso se faz necessário ampliar os 

estudos e compreender o impacto da integração dos canais online e offline (ICO) 

num ambiente omnichannel na perspectiva do consumidor.  

Na era omnichannel os clientes estão cada vez mais complexos e exigentes. 

Para conquistá-lo, devem-se oferecer opções cada vez mais amplas, produtos mais 

sofisticados e lojas mais completas e voltadas à experiência. A acessibilidade da 

informação e as redes sociais tornaram ainda mais democráticos e pessoais os 

relacionamentos que cada pessoa busca e quer encontrar.  

Sendo assim, o pensar estratégico de canais no varejo tem um grande 

desafio: chegar aos consumidores nos momentos que mais influenciam suas 

decisões. 

Para isso se faz necessário investigar e compreender mais profundamente 

os efeitos e reações gerados nos consumidores dentro deste novo contexto. 
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3 AHP – ANALYTIC HIERARCHY PROCESS 

 

 

Nesta seção são abordados aspectos da seleção do método AHP, assim 

como seu conceito teórico, apresenta-se também as diretrizes para estruturação 

hierárquica, a fundamentação para determinação dos julgamentos comparativos, os 

benefícios e restrições do método, que subsidiou o desenvolvimento desta 

dissertação. 

 

 

3.1 SELEÇÃO DO MÉTODO AHP 

Muitas situações de tomada de decisão, em um ambiente competitivo, 

envolvem a seleção de alternativas, eventos ou cursos de ação. No entanto, os 

agentes tomadores de decisão, geralmente, possuem pontos de vista conflitantes e 

diferentes juízos de valores. Torna-se necessário, portanto, que estas diversidades 

sejam integradas (SCHMOLDT; PETERSON; SMITH, 1995). 

O método multicritério de análise de decisão (MMAD) aparece como uma 

opção para esse propósito. Ele proveem um maior entendimento do contexto 

multidisciplinar do processo decisório; efetuam a análise da decisão e testam a sua 

robustez; recomendam um curso de ações ou selecionam a melhor ação a ser 

implementada; validam a análise da decisão – avaliação ex post – e organizam as 

informações para decisões futuras (GOMES; MOREIRA, 1998). 

Seguindo estes critérios, chegou-se à conclusão de que o método mais 

adequado seria o Analytic Hierarchy Process (AHP).  

O AHP possui vários atributos desejáveis para a realização do estudo 

proposto como: a) é um processo de decisão estruturado que pode ser 

documentado e repetido; b) é aplicável a situações que envolvem julgamentos 

subjetivos; c) utiliza tanto dados quantitativos como qualitativos; d) provê medidas de 

consistência das preferências; e) há uma ampla documentação sobre suas 

aplicações práticas na literatura acadêmica; f) seu uso é apropriado para grupos de 

decisão (JIANYUAN, 1992; STEIGUER; DUBERSTEIN; LOPES, 2003). 

O AHP, por conseguinte, será utilizado para o desenvolvimento de um 

modelo que auxilie os tomadores de decisão nas questões relativas a preferências 
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dos consumidores pelos ambientes de compras. Busca-se, desse modo, uma melhor 

análise dos varejistas em relação aos seus compradores, visando melhorias nas 

decisões e análise dos mesmos. 

 

 

3.2 CONCEITO  

O Analytic Hierarchy Process (AHP) – ou processo de análise hierárquica – 

é um método para auxiliar as pessoas na tomada de decisão e planejamento de 

múltiplos critérios elaborado por Saaty (1970). Mais do que resolver problemas de 

decisão multicritério, em que o tomador de decisão deve escolher entre as várias 

alternativas possíveis, o AHP ajuda as pessoas a escolher e a justificar a sua 

escolha. Representa um método de análise multicritério fundamentado em um 

processo de ponderação aditiva, no qual os diversos atributos são representados por 

meio de sua importância relativa.  

Segundo Saaty (1980 apud PADOVANI, 2007), a técnica teve suas origens 

no outono de 1971, quando Saaty trabalhava para o Departamento de Defesa 

Americano. A maturidade da técnica ocorreu em 1972, num estudo para o 

racionamento de energias industriais, e a origem da escala que relaciona opiniões a 

números se deve aos graves acontecimentos de junho/julho de 1972, no Cairo, 

enquanto ele analisava a situação econômica, política e militar do Egito. O 

aperfeiçoamento da técnica surgiu com o Estudo dos Transportes do Sudão, em 

1973, que ele dirigia, e o enriquecimento teórico ocorreu durante o período 

compreendido entre 1974 e 1978. 

Conforme Liberatore e Miller (1998), o AHP é um processo porque 

disponibiliza mecanismo de avaliação de diversos aspectos. É analítico por 

desagregar um problema em diversos componentes e é hierárquico pela 

organização do processo em componentes de níveis sucessivos de importância, os 

quais são traduzidos em um denominador comum através de um processo de 

comparações pareadas. Para Saaty (1980), os níveis de uma estrutura hierárquica 

de decisão são o objetivo, os critérios e as alternativas, onde, por meio de 

comparações e de alternativas, atinge-se o objetivo. Segundo Garber (2002), o mais 

importante na análise de decisão são a seleção e a escolha de fatores relevantes. 
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O AHP utiliza comparações par a par de cada critério avaliado para 

classificar as possíveis soluções do problema. Os critérios utilizados são divididos 

em níveis de hierarquia, usada para representar o tipo de dependência de um nível 

ou componente de um sistema com outro de maneira sequencial. O último nível 

sempre contém as alternativas a serem avaliadas. Por meio das comparações são 

obtidos pesos relativos de cada elemento do mesmo nível que são usados para 

determinar as ponderações. 

A técnica reflete a maneira pela qual a mente humana conceitualiza e 

estrutura um problema complexo, ou seja, quando o ser humano identifica um 

problema, ele o decompõe com vistas a diminuir complexidade; quando descobre 

relações, sintetiza, desempenhando dessa forma o processo fundamental da 

percepção: decomposição e síntese. A questão central do método é identificar com 

que peso os fatores individuais do nível mais baixo de uma hierarquia influenciam 

seu fator máximo, ou seja, o objetivo geral. Uma grande vantagem dessa 

metodologia é o fato de que ela se baseia no princípio de que, na tomada de 

decisão, a experiência e o conhecimento das pessoas são tão valiosos quanto os 

dados utilizados. 

As etapas para estruturação do AHP são, basicamente, a estruturação da 

hierarquia; a determinação dos julgamentos comparativos para cada nível e a 

classificação das alternativas. 

 

 

3.3 ESTRUTURAÇÃO DA HIERARQUIA  

Uma das principais fases da solução de um problema é o seu entendimento 

e estruturação. O método AHP divide o problema em níveis hierárquicos e, no topo, 

o objetivo principal. A Figura 7 esquematiza esta estrutura hierárquica do AHP. 
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Figura 7 - Exemplo de estruturação hierárquica em dois níveis: critérios e alternativas 

FONTE: Modificado de Saaty (1990) 

 

A hierarquia pode ser construída em tantos níveis quanto se desejar, sendo 

primeiramente fixado o objetivo principal no primeiro nível, depois no segundo nível 

a definição dos critérios para atingir o objetivo e, posteriormente, identificam-se as 

alternativas de solução para avaliação.  

 

 

3.4 DETERMINAÇÃO DOS JULGAMENTOS COMPARATIVOS  

A determinação dos julgamentos é dada na forma de pares de comparação 

dos critérios e subcritério. O decisor transforma a informação avaliável em pares de 

comparação, conforme ilustrado na Tabela 1, respondendo à questão: dado um 

critério e duas alternativas A e B, qual é a alternativa que mais satisfaz, e quanto 

mais em relação ao critério considerado? 

Tabela 1 - Valores de preferência 

Pareceres de preferência Valores numéricos 

Absoluta 9 

Muito forte 7 

Forte 5 

Moderada 3 

Igual 1 

FONTE: Saaty (1970) 
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Saaty (1970) propôs o uso da escala de preferência que, em seguida, é 

traduzida em números. Conforme Saaty, a prioridade relativa que é calculada para 

cada elemento-chave (critérios e subcritérios) deve ter um valor entre 0 e 1. Para 

cada grupo de fatores, a soma total dos pesos deve resultar em um valor de pesos 

de todos os subcritérios que compõem um critério da hierarquia. E a soma dos 

pesos de todos os subcritérios que compõem um critério devem ser iguais a 1 

(PADOVANI, 2007).  

Para cada nível da escala avalia-se relativamente, aos pares, primeiramente 

para os critérios e, em seguida, para as alternativas. Com isso, o método AHP pode 

ser expresso matematicamente através das Matrizes de Comparação Paritária 

(MCP), apresentadas nas Tabelas 2, 3 e 4, respectivamente para os critérios do 

nível 1, nível 2 (subcritérios) e alternativas. 

Tabela 2 - MCP para critérios do nível 1 

 Critério 1 Critério 2 Critério 3 Critério 4 Critério 5 

Critério 1 1     

Critério 2  1    

Critério 3   1   

Critério 4    1  

Critério 5     1 

FONTE: Souza e Sabbatini (2004) 

 

Tabela 3 - MCP para critérios do nível 2 (subcritérios) 

 Critério 1.1 Critério 1.2 Critério 1.3 

Critério 1.1 1   

Critério 1.2  1  

Critério 1.3   1 

FONTE: Souza e Sabbatini (2004) 

 

Tabela 4 - MCP para as alternativas 

 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Alternativa 1 1   

Alternativa 2  1  

Alternativa 3   1 

FONTE: Souza e Sabbatini (2004) 
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Os valores da MCP caracterizam o desejo da alternativa da linha versus a 

alternativa da coluna, conforme mostrado esquematicamente na Tabela 5. Para isso, 

devem-se fazer as seguintes indagações: 

 A alternativa 1 é igualmente importante/preferível em relação à 

alternativa 2? 

 A alternativa 1 é moderadamente importante/preferível em relação à 

alternativa 2? 

 A alternativa 1 é fortemente importante/preferível em relação à 

alternativa 2? 

 A alternativa 1 é muito fortemente importante/preferível em relação à 

alternativa 2? 

 A alternativa 1 é extremamente importante/preferível em relação à 

alternativa 2? 

 

Tabela 5 - Preenchimento da MCP 

 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa n 

Alternativa 1 1 Alternativa 1 versus 

Alternativa 2 

Alternativa 1 versus 

Alternativa n 

Alternativa 2 Alternativa 2 versus 

Alternativa  1 

1 Alternativa 2 versus 

Alternativa  n 

Alternativa n Alternativa n versus 

Alternativa 1 

Alternativa n versus 

Alternativa 2 

1 

FONTE: Souza e Sabbatini (2004) 

 

Depois de preenchidas as MCPs, calculam-se as prioridades relativas, tanto 

para os critérios nos vários níveis quanto para as alternativas. Morita (1998) 

apresenta uma forma simplificada desse cálculo, que compreende dividir cada valor 

da tabela pelo seu respectivo total da coluna e obter-se a média de cada linha, como 

mostrado esquematicamente na Tabela 6. 
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Tabela 6 - Esquema para a determinação das MCPs para as alternativas 

FONTE: Souza e Sabbatini (2004) 

 

Saaty (1970) fez experiências com várias escalas (3, 5, 7, 9 e 20), e concluiu 

que a escala de nove valores fornece flexibilidade suficiente para diferenciar dois 

elementos. Entretanto, isso não impede a utilização de outras escalas de 

julgamento. 

Os resultados obtidos com os julgamentos através da comparação paritária 

são colocados numa matriz A quadrada n x n. Este procedimento se repete para 

todos os elementos do nível, com respeito a todos os elementos de um nível acima. 

Assim, dada a matriz quadrada A, onde aij representa o valor da comparação 

entre a alternativa da linha i com a alternativa da coluna j, sendo que, se aij = 1/α, α é 

diferente de zero e se aij = 1 e aji = 1 e, em particular, aii = 1, então as alternativas 

para o critério Cj terão igual importância. A matriz apresenta a seguinte forma: 

 

 

A =  

 

 

 

A matriz A tem a particularidade onde cada elemento aij é o inverso do 

elemento aji da mesma matriz. 

A determinação do vetor de prioridade é obtida somando-se os pesos de 

cada elemento de uma dada linha i da matriz. Os valores obtidos devem ser 

normalizados. A normalização consiste na divisão do peso de cada critério da matriz 

  a b c d e f g 

  Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 Pond. 

1 Alt. 1 a1 b1 c1 a1/ a4 b1/ b4 c1/ c4 Média 

(d1: f1) 

2 Alt. 2 a2 b2 c2 a2/ a4 b2/ b4 c2/ c4 Média 

(d2: f2) 

3 Alt. 3 a3 b3 c3 a3/ a4 b3/ b4 c3/ c4 Média 

(d3: f3)  

4 Total 

col. 

∑  a4 = 

(a1: a3) 

∑ b4 =  

(b1: b3) 

∑ c4 =  

(c1: c3) 

1 1 1 1 

1 a12 ... a1n 

1/a12 1 ... a2n 

... ... ... ... 

1/a1n 1/a2n ... 1 

(

1) 
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pelo somatório dos pesos de todos os critérios. Dessa forma, obter-se-á um valor 

escalar expresso por um número real entre zero e um para cada elemento da 

coluna, sendo que o somatório deles resulta na unidade. A seguir calcula-se a média 

dos valores de cada linha, dispondo-as num vetor coluna. Esse procedimento é de 

fundamental importância na aplicação do método, pois permite a análise de 

elementos quantitativos dimensionais junto com os pareceres subjetivos do 

avaliador. 

 

3.5 BENEFÍCIOS DO MÉTODO 

Segundo Schmidt (1995), o método AHP apresenta benefícios e algumas 

restrições. Os dois maiores benefícios que o AHP tem sobre outros métodos 

multicritério é a facilidade de uso e a habilidade de manusear julgamentos 

inconsistentes. Os julgamentos das pessoas que atuam unilateralmente raramente 

são consistentes. 

Os benefícios das hierarquias apresentados por Saaty (1990) são 

basicamente os seguintes: 

 a representação hierárquica de um sistema pode ser usada para 

descrever como as mudanças em prioridades nos níveis mais altos 

afetam a prioridade dos níveis mais baixos; 

 podem ajudar a todos os envolvidos no processo decisório a entenderem 

o problema da mesma forma e, ao mesmo tempo, visualizarem os inter-

relacionamentos dos fatores de nível mais baixo; 

 o desenvolvimento dos sistemas naturais montados hierarquicamente é 

muito mais eficiente do que os montados de forma geral; 

 as hierarquias são estáveis, pois pequenas modificações têm efeitos 

pequenos e flexíveis – as adições a uma hierarquia bem estruturada não 

perturbam o desempenho. 

 
 
3.6 RESTRIÇÕES DO MÉTODO 

Para Schmidt (1995), o método AHP apresenta algumas restrições: 
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 uma análise cuidadosa deve ser desenvolvida para identificar e 

caracterizar as propriedades dos níveis da hierarquia que afetam o 

desempenho do objetivo mais alto; 

 subjetividade na formulação da matriz de preferência; 

 a priorização dos níveis mais altos da hierarquia deve ser feita com 

cuidado, por ser justamente onde o consenso se faz extremamente 

necessário, pois essas prioridades dirigirão o resto da hierarquia; 

 em cada nível, deve ser assegurado que os critérios representados 

sejam independentes ou, no mínimo, suficientemente diferentes; 

 os indivíduos envolvidos não devem levar idealismo demais e forte 

predisposição para liderança e ordem ao unirem-se a qualquer processo 

de interação de grupo; 

 requer procedimento para estruturar o questionário de perguntas e 

preferências; 

 aumentando o número de alternativas, aumenta sensivelmente o custo 

computacional; 

 elevada quantidade de trabalho requerido aos decisores. 

Algumas dessas desvantagens podem ser superadas com adaptações do 

método. 

 

3.7 ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA 

Ao adotar o método AHP, para garantir que o resultado da tomada de 

decisão não está enviesado por nenhum critério, deve-se calcular o índice de 

consistência das matrizes de comparação. Segundo Morita (1998), este índice indica 

o quanto o λmáx está distante do valor esperado. 

Desta forma, podemos definir o índice de consistência (IC) como: 

 

𝐼𝐶 =  
(λmáx − 𝑛)

(𝑛 − 1)
 

 

Sendo λmáx o maior auto-valor da matriz de comparações paritárias e 𝑛 o 

numero de fatores de decisão. 
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Ao desenvolver o método, Saaty (1991) define valores máximos para os 

índices de consistência de acordo com a ordem da matriz de comparações, sendo o 

valor acima do ICmáx significa que a matriz de comparação paritária deve ser 

revista. 

 

Tabela 7 - Valores ICmáx de acordo com a ordem da matriz de comparações 

 
FONTE: Saaty (1991) 

 

Outro parâmetro que indica a validade do modelo é a razão de consistência 

(RC), sendo considerado aceitável um valor igual ou inferior a 0,10. 

 

𝑅𝐶 =
𝐼𝐶

𝐼𝑅
 

 

Com IC representando o índice de consistência da matriz de comparações e 

IR o índice randômico que é definido conforme tabela abaixo: 

Tabela 8 - Valores IR de acordo com a ordem da matriz de comparações 

 
FONTE: Saaty (1991) 

 

3.8 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 

O AHP é uma ferramenta que encontra uso em áreas do conhecimento com 

problemas considerados simples aos mais complexos. Com o passar do tempo, vem 

encontrando adeptos, tanto na ciência aplicada como na teórica.  

Uma das principais vantagens do método é que a representação hierárquica 

de um sistema pode ser usada para descrever como as mudanças em prioridades 

nos níveis mais altos afetam a prioridade nos níveis mais baixos. Assim, todos os 

envolvidos no processo decisório podem entender o problema da mesma forma e, 

ao mesmo tempo, visualizar os inter-relacionamentos dos fatores de nível mais 

baixo. 

n 3 4 5 ou +

ICmáx 5% 8% 10%

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

IR 0,00 0,00 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 1,51 1,48 1,56 1,57 1,59
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Para a análise desta pesquisa experimental foi aplicado o processo de 

análise hierárquica, uma ferramenta pouco utilizada em pesquisas da área de 

administração e marketing, que se mostrou bastante eficiente para organizar e 

classificar um conjunto de ideias. 
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4 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

Nesta seção são abordados aspectos do conceito de bibliometria, o 

processo de pesquisa bibliométrica em banco de dados científico, a seleção dos 

artigos que irão compor o portfólio da pesquisa e análise crítica das contribuições 

mais relevantes, que subsidiaram o desenvolvimento desta dissertação. 

 

 

4.1 CONCEITO DE BIBLIOMETRIA 

Bibliometria é um conjunto de leis e princípios empíricos que contribuem 

para estabelecer os fundamentos da Ciência da Informação. O termo statistical 

bibliography, atualmente bibliometria, foi usado pela primeira vez em 1922 por E. 

Wyndham Hulme, antecedendo a data à qual se atribuiu a formação da área de 

Ciência da Informação, com a conotação de esclarecimento dos processos 

científicos e tecnológicos por meio da contagem de documentos.   

Consistindo na aplicação de técnicas estatísticas e matemáticas para 

descrever aspectos da literatura e de outros meios de comunicação (análise 

quantitativa da informação), a bibliometria foi originalmente conhecida como 

“bibliografia estatística” (termo cunhado por Hulme em 1923), sendo o termo 

“bibliometria” criado por Otlet em 1934 no seu “Traité de Documentation”. 

 

 

4.2 PROCESSO DE PESQUISA BIBLIOMÉTRICA EM BANCOS DE DADOS 

CIENTÍFICOS 

Os procedimentos para a referida busca foram estruturados em três etapas, 

sendo (i) Investigação Preliminar. (ii) Seleção dos artigos que irão compor o portfólio 

da pesquisa e (iii) Análise bibliométrica do portfólio de artigos do tema estudado. 

Na Figura 8 serão apresentadas as etapas do processo ProKnow 

concomitantemente com os dados obtidos na sua utilização. 

 



56 

 

Figura 8 - Processo ProKnow-C  

FONTE: Adaptado de Ensslin et al. (2010) 

 

As referidas etapas são detalhadas nas próximas subseções. 

 

 

4.2.1 Investigação preliminar 

 

 Na investigação preliminar são definidas as palavras chaves e a 

identificação dos bancos de dados para pré seleção dos artigos da pesquisa. 

 

4.2.1.1 Definição das palavras-chave 

 

Com o propósito de aprofundar os conhecimentos relacionados ao tema 

desta pesquisa determina-se as palavras-chave com base no tema central de 

investigação (gestão de canais, omnichannel e comportamento do consumidor) e 

metodologia aplicada (AHP), conforme Figura 9 e Tabela 7:  
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Figura 9 - Fluxograma de definição de palavras-chave e eixos de pesquisa 

FONTE: Ensslin et al. (2010) 

 

Tabela 9 - Definição das palavras-chave e eixos de pesquisa 

Eixo 1: tema central investigação da pesquisa Eixo 2: avaliação metodológica dos critérios 

Gestão de Canais Fuzzy 

Omnichannel 

Comportamento do consumidor AHP 

FONTE: A autora (2016) 

 

Pode-se visualizar na Tabela 10 a combinação entre as palavras-chave dos 

eixos 1 e 2 formando as palavras-chave de pesquisa, as quais foram utilizadas nas 

bases de dados selecionadas. 
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Tabela 10 - Palavras-chave de pesquisa  

Eixo 1 Operador Booleano Eixo 2 

Gestão de Canais "AND" Fuzzy 

AHP 

Omnichannel "AND" Fuzzy 

AHP 

Comportamento do Consumidor "AND" Fuzzy 

AHP 

FONTE: A autora (2015) 

 

4.2.1.2 Identificação dos bancos de dados 

 

Para a definição dos bancos de dados utilizados nas buscas no portal da 

CAPES, processo mostrado na Tabela 10, iniciou-se pela análise das bases de 

dados disponibilizadas pela CAPES em seu portal na Internet buscando-se a 

aderência dos conteúdos descritos pelas bases à pesquisa em questão. 

 

 

Figura 10 - Fluxograma de definição dos bancos de dados 

FONTE: Ensslin et al. (2010) 
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Tabela 11 - Definição dos bancos de dados 

Banco de Dados 

Sciverse Science Direct 

Directory of Open Access Journals 

Springer Link 

Wiley Online Library 

IEEE 

Emerald Journals 

FONTE: A autora (2015) 

 

Selecionadas as bases que constituirão os bancos de dados a serem 

analisados, faz-se necessário verificar o alinhamento das mesmas com o assunto de 

pesquisa. Por meio de busca, utilizando-se as palavras-chave, foram encontrados 

105 artigos nas bases de dados. 

 

4.2.2 Seleção dos artigos que irão compor o portfólio da pesquisa 

 

Posteriormente à seleção das palavras-chave e das bases de dados realiza-

se o processo de seleção dos artigos que irão compor o portfólio bibliográfico. 

A investigação é realizada analisando-se as palavras-chave definidas na 

investigação preliminar. Nesta etapa os filtros utilizados foram, além das palavras-

chave: o período de busca que se limitou aos últimos 5 anos (2010-2015) e tipo de 

documento que se restringiu aos artigos. Desta etapa obteve-se um total de 105 

artigos brutos conforme pode ser visualizado na Figura 11. 
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Figura 11 - Busca nos bancos de dados com as palavras-chave e filtros limitantes 

FONTE: A autora (2015) 

 

O resultado da pesquisa nos bancos de dados para as palavras-chave de 

pesquisa dos eixos 1 e 2 é mostrado na Tabela 12. 

 
  

105 artigos  

 

105 artigos  
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Tabela 12 - Resultado da pesquisa nos bancos de dados para as palavras-chave de pesquisa dos 
eixos 1 e 2 
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Gestão de Canais Fuzzy 21 8 7 4 3 0 43 

AHP 5 2 5 0 0 0 12 

Omnichannel Fuzzy 0 0 0 0 0 0 0 

AHP 0 0 0 0 0 0 0 

Comportamento do 

Consumidor 

Fuzzy 15 8 6 0 0 6 35 

AHP 3 2 3 0 0 7 15 

Total por Bases de Dados 44 20 21 4 3 13 105 

FONTE: A autora (2015) 

 

A etapa seguinte é formada pela verificação da aderência das palavras-

chave utilizadas com as contidas no portfólio bibliográfico bruto. Com essa análise é 

possível verificar se as palavras-chave utilizadas na pesquisa estão alinhadas às 

palavras-chave utilizadas pela comunidade científica. Através de um software, pode-

se identificar as palavras-chave de todos os artigos do portfólio de artigos brutos e 

verificar se as palavras-chave escolhidas na pesquisa constavam entre as palavras-

chave dos artigos. 
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Figura 12 - Verificação da aderência das palavras-chave 

FONTE: A autora (2015) 

 

A partir da análise prévia dos 105 artigos brutos foi feita uma triagem, por 

meio da leitura dos resumos, e levados em consideração: a relevância dos assuntos 

com o tema de pesquisa, principais autores e atualidade. 

Nos subcapítulos a seguir apresentam-se as análises críticas mais 

relevantes dos artigos no campo de estudo varejo omnichannel. A análise da 

bibliometria simplificada fundamentou a construção metodológica e a inovação desta 

pesquisa. 

 

 

  105 artigos  

  3 artigos  
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4.3 ANÁLISE CRÍTICA DAS CONTRIBUIÇÕES MAIS RELEVANTES 

Nesta seção são abordados os três artigos mais relevantes para a realização 

da pesquisa e análise crítica das contribuições mais pertinentes, que subsidiaram o 

desenvolvimento desta dissertação, quais sejam Dorman (2013), Herhausen et al 

(2015) e Verhoef, Kannan e Inman (2015). 

 

4.3.1 Varejo omnichannel e a nova era do consumidor 

 

Conforme Dorman (2013) é indiscutível que a Internet tornou-se um 

componente necessário no varejo contemporâneo multicanal, à medida que mais 

consumidores estão optando por comprar produtos online a cada ano.  

Como as compras online continuam a crescer, tem-se repensado o futuro do 

varejo das lojas físicas. Dorman (2013) demonstrou empiricamente que as lojas 

físicas permanecem não somente relevantes, mas indispensáveis em modelos de 

negócios diretos ao consumidor. 

A base do contexto apresentado é a ideia de canais em sinergia, em que 

compras online e as operações das lojas são complementares. Esta teoria baseia-se 

no surgimento do varejo omnichannel, que é caracterizado pela integração dos 

vários canais diretos para o consumidor (D2C) para apoiar a interação do 

consumidor em vários canais. Para testar essa hipótese empiricamente, análises 

métricas operacionais foram examinadas durante o período de cinco anos, de 2007 

a 2011. Ao examinar tendências de rentabilidade e vários relacionamentos de canal 

D2C, o suporte empírico é desenvolvido para substanciar a alegação de que as lojas 

físicas não serão direcionadas para a obsolescência pela crescente prevalência e 

transações de vendas realizadas pelo e-commerce. 

As análises realizadas neste estudo sustentam a hipótese inicial de que a 

loja física integrada com outros canais é altamente relevante na revolução varejo 

omnichannel. A relação positiva entre o investimento das lojas físicas e ampliação 

do tráfego na web indica maior atratividade dos consumidores. As empresas que 

estão investindo ativamente em suas lojas físicas são recompensadas com maior 

tráfego na web, o que este estudo estabelece como pré-requisito para gerar uma 

receita de Internet. A maior quantidade de compras online também é correlacionada 

positivamente com margens de lucro bruto, o que indica uma forte integração do 
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online e loja física. Finalmente, uma taxa de crescimento comparada entre os dois 

canais mostra que há uma correlação positiva entre receitas online e lojas físicas e 

aponta para a probabilidade de canais em sinergia. 

A análise e interpretação deste artigo complementou a investigação 

conceitual desta pesquisa e ampliou a visão da aplicação do conceito de integração 

de canais online e offline no varejo. 

 

 

4.3.2 Integração de lojas físicas e cliques 

 

O tema desta pesquisa emergiu do estudo desenvolvido por Herhausen et 

al. (2015) que examina o impacto da integração de canais online-offline (OI), definida 

como a união entre o acesso e conhecimento sobre o canal offline e um canal 

online. 

Com base na investigação de adoção de tecnologia e teoria da difusão, os 

autores conceituam um modelo teórico em que a qualidade do serviço percebida e 

percepção de risco da loja de Internet medem o impacto da OI, enquanto as 

experiências de compra dos clientes pela Internet moderam o impacto da OI.  

Os autores, em seguida, testam os efeitos indiretos, condicionais de OI 

sobre intenções de busca, intenção de compra e vontade de pagar. Os resultados de 

três estudos fornecem provas convergentes e mostram que OI leva a uma vantagem 

na estratégia de canal e sinergias competitivas em vez de canibalização dos canais 

de vendas. 

Estes resultados têm implicações diretas para os varejistas interessados em 

entender como integrar diferentes canais e os impactos que afetam o resultado com 

o cliente. 

As questões-problema abordadas sobre a integração on e off são as 

seguintes: os clientes valorizam loja integrada na Internet? A integração do canal 

online e offline levam a uma competitividade avançada para o varejista? Como a 

integração on e off de canais afeta os clientes na busca de novos produtos, intenção 

de compra e disponibilidade para pagamento? Quão fortes são os efeitos da 

canibalização entre os dois canais? Por fim, fazer integração on e off dos canais tem 

o mesmo efeito em todos os clientes? Como as diferenças individuais afetam o 

resultado dos canais integrados on e off? 
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Para análise e resposta a estas questões foram realizados três estudos 

empíricos que geraram provas convergentes para análises em relação à 

competitividade, canibalização e sinergia. 

Herhausen et al. (2015) apresenta uma pesquisa realizada com 62 líderes 

multicanais europeus, entre março de 2013 e abril de 2013, sobre as atividades mais 

comuns na oferta integrada de canais online e offline, sendo elas: capacidade de 

verificar a disponibilidade dos produtos na loja física, por meio do acesso e consulta 

na Internet (34%); opção de reservar produtos online para compra na loja física 

(25%); possibilidade de trocar ou devolver produtos adquiridos na loja online na loja 

física (15%) e localizador de loja física (geolocalização). 

As atividades mais comuns apresentadas pelas marcas líderes multicanais 

na Europa embasaram a criação das funcionalidades da loja integrada neste estudo 

e serviram como direcionador para a descrição das características na aplicação da 

pesquisa experimental desta dissertação. 

O artigo fundamenta a estruturação desta pesquisa e desperta grande 

interesse na ampliação da análise aplicada aos consumidores no Brasil. 

 

 

4.3.3 De multicanal para varejo omnichannel  

 

Verhoef, Kannan e Inman (2015) apresentam que o mundo do varejo tem 

mudado intensamente na última década. O advento do canal online e os novos 

meios digitais, tais como smartphones e mídias sociais, mudam o modelo de 

negócios de varejo, a estratégia do mix de varejo e o comportamento dos 

compradores. 

Enquanto a estratégia multicanal estava em alta na última década no varejo, 

observa-se, atualmente, uma mudança para o chamado varejo omnichannel. O 

varejo integrado está tomando uma perspectiva mais ampla sobre a forma como os 

compradores são influenciados durante a experiência de compra. 

No estudo realizado por Verhoef, Kannan e Inman (2015) foi estruturada 

uma análise conceitual e, posteriormente, um experimento de investigação neste 

varejo multicanal. O estudo considerou análise do impacto dos instrumentos de 

marketing no comportamento de compra e sociodemográficos dos clientes na 

escolha do canal online de diferentes varejistas de supermercado no Reino Unido, 
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isto é, eles simultaneamente estudaram a escolha dos consumidores entre canais 

online e offline de diferentes varejistas.  

Esta é uma abordagem bastante original usando modelos de escolha; com 

isso eles compreenderam que os clientes tendem a escolher o canal online do 

varejista preferido primeiro. No entanto, quando a experiência de compras online 

aumenta, os clientes começam a alternar entre as opções online de varejistas 

diferentes, sugerindo que compradores online tornam-se menos leais ao seu 

revendedor preferido ao longo do tempo. 

O estudo contribuiu para a análise do comportamento do consumidor na 

experiência de compra online e auxiliou na estruturação da pesquisa. 

 

 

4.3.4 Síntese dos artigos 

 

Apresenta-se na Tabela 13 a síntese dos três artigos relevantes para o 

desenvolvimento da dissertação, com descrição do contexto, contribuições mais 

importantes, metodologia e principais autores para a área da pesquisa.  

Com base no estudo do artigo Dorman (2013), a aderência na pesquisa 

amplia a visão científica e compreende um exemplo para análise do conceito de 

integração de canais online e offline no varejo internacional. 

A partir da interpretação do artigo de Herhausen et al. (2015), a aderência na 

pesquisa consiste na delimitação, embasamento e ampliação do experimento com 

os consumidores brasileiros. 

Segundo o estudo do artigo Verhoef, Kannan e Inman (2015), a aderência 

na pesquisa contribui para a análise do comportamento do consumidor na 

experiência de compra online e auxilia como exemplo nesta pesquisa. 
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Tabela 13 – Análise da síntese dos artigos relevantes para a pesquisa 

 Dorman (2013) Herhausen et al. (2015) Verhoef, Kannan e Inman (2015) 

Varejo omnichannel e a 
nova era do 
consumidor 

Integração de lojas 
físicas e cliques 

De multicanal para varejo 
omnichannel 

Contexto Canais de vendas em 

sinergia. 

Examina o impacto da 

integração de canais 

online-offline (OI). 

Análise conceitual e, 

posteriormente, um experimento 

de investigação no varejo 

multicanal. 

Contribuição A relação positiva entre o 

investimento das lojas 

físicas e ampliação do 

tráfego na web indica 

maior atratividade dos 

consumidores. 

Conceituam um modelo 

teórico em que a 

qualidade do serviço 

percebida e percepção de 

risco da loja de Internet 

medem o impacto da OI. 

Os clientes tendem a escolher o 

canal online do varejista preferido 

primeiro. No entanto, quando a 

experiência de compras online 

aumenta, os clientes começam a 

alternar entre as opções online de 

varejistas diferentes, sugerindo 

que compradores online tornam-

se menos leais ao seu revendedor 

preferido ao longo do tempo. 

Metodologia Análises métricas 

operacionais foram 

examinadas durante o 

período de cinco anos, 

de 2007 a 2011 

Três estudos empíricos 

que apresentaram provas 

convergentes para 

análises em relação à 

competitividade, 

canibalização e sinergia. 

Análise do impacto dos 

instrumentos de marketing no 

comportamento de compra e 

sociodemográficos dos clientes na 

escolha do canal online de 

diferentes varejistas de 

supermercado no Reino Unido 

Onde Europa Países da Europa 

Alemanha e Suíça 

Holanda e EUA 

FONTE: A autora (2015) 

 

4.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 

Com a análise crítica das contribuições globais mais relevantes sobre o tema 

integração de canais foi possível fundamentar o desenvolvimento dos materiais e 

método, demonstrando o potencial da aplicação desta pesquisa, que se mostra 

praticamente inexplorada nos estudos em administração e marketing desenvolvidos 

no Brasil. 
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5 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Nesta seção são descritos primeiramente os materiais da pesquisa, tais 

como loja física, loja e-commerce, loja integrada. 

Em seguida, apresenta-se a estruturação do questionário e a descrição da 

etapas da palestra. 

Na sequência demonstra-se o método para a construção da pesquisa 

desenvolvido em sete etapas:  

 Primeira etapa: identificação das variáveis relevantes 

 Segunda etapa: seleção dos participantes 

 Terceira etapa: constituição dos grupos experimental e de controle 

 Quarta etapa: definição dos critérios de análise 

 Quinta etapa: aplicação da pesquisa 

 Sexta etapa: análise estatística dos resultados 

 Sétima etapa: análise hierárquica dos resultados 

 

5.1 MATERIAIS 

5.1.1 Loja Física  

 

Local físico onde um produto é exposto de forma permanente, 

independentemente de sazonalidade ou promoção em que sejam oferecidas, por 

tempo limitado, e ofereça serviço aos consumidores. 

 

As características da experiência de compra na loja física são: 

 

 Ambiente físico para compra; 

 Escolha do produto durante a visita presencial; 

 Realização do pagamento na loja física; 

 Retirada do produto em tempo real na loja física; 

 Realização da troca de mercadorias na loja física. 

 

 

  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Consumidor
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5.1.2 Loja E-commerce 

 

O comércio eletrônico é uma modalidade de loja que realiza suas transações 

financeiras por meio de dispositivos e plataformas eletrônicas, como computadores e 

celulares.  

 

As características da experiência de compra na loja e-commerce são: 

 

 Loja online; 

 Escolha do produto online no carrinho de compras; 

 Realização do pagamento online; 

 Entrega do produto em casa com frete pago; 

 Realização da troca de mercadorias por entrega/retirada em casa. 

 

 

 

5.1.3 Loja Integrada 

 

A loja integrada é uma modalidade que alia as compras offline (compras 

feitas em lojas físicas) com as compras online (compras feitas pela Internet). 

 

As características da experiência de compra na loja integrada são: 

 

 Loja online integrada com offline; 

 Escolha do produto online, com opção de reserva online e agendamento 

para a retirada na loja física, ou vice-versa; 

 Realização do pagamento online ou na loja física na retirada do produto; 

 Entrega do produto em casa com frete pago ou retira na loja física sem 

custo adicional do frete; 

 Realização da troca de mercadorias na loja física ou frete. 
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5.1.4 Questionário 

 

Para a construção do questionário da pesquisa experimental devem-se 

realizar as etapas apresentadas na Tabela 14. 

Construir um bom questionário depende não só do conhecimento de 

técnicas, mas principalmente da experiência do pesquisador. Contudo, seguir um 

modelo de elaboração sem dúvida é essencial, pois identifica as etapas básicas 

envolvidas na construção de um instrumento eficaz. 
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Tabela 14 - Estruturação das etapas do questionário 

 
Etapas Descrição Objetivo 

Quantidade 
Perguntas 

1 
Pré-qualificação 
experiência prévia 
online 

Análise histórica das 
experiências do 
entrevistado com compra 
online 

Compreender experiência 
prévia do entrevistado no 
online 

2 

2 
Qualificação 
participante 

Informações 
socioeconômicas, 
demográficas e de 
escolaridade. 

Compreender o perfil do 
participante para 
estratificação das análises 
futuras 

5 

3 
Matriz Comparação 
de Critérios 

Comparação dos critérios 
de investigação da 
pesquisa 

Analisar as preferências e 
grau de importância dos 
efeitos no processo 
decisório de compra 

6 

4 
Experiência de 
Compra Loja Física 

Avaliação da experiência 
de compra realizada na loja 
física sobre os critérios de 
investigação 

Avaliar a experiência de 
compra na loja física 

4 

5 
Ex 
periência de Compra 
Loja E-commerce 

Avaliação da experiência 
de compra realizada na loja 
e-commerce sobre os 
critérios de investigação 

Avaliar a experiência de 
compra na loja e-
commerce 

4 

6 
Experiência de 
Compra Loja 
Integrada 

Avaliação da experiência 
de compra realizada na loja 
integrada sobre os critérios 
de investigação 

Avaliar a experiência de 
compra na loja integrada 

4 

7 
Comparativo das 
Experiências 

Avaliação comparativa dos 
ambientes de compras em 
relação aos critérios de 
investigação 

Compreender as 
preferências dos 
participantes das 
experiências de compras 

4 

8 
Qualificação compra 
online 

Análise da experiência de 
compra após a realização 
da compra online 

Medir a satisfação do 
participante com a 
realização da compra 
online após o estímulo do 
vale compra. 

2 

Totais perguntas do questionário  27 

FONTE: A autora (2015) 

 

O questionário completo com apresentação de todas as perguntas encontra-

se disponível no Apêndice 1 do trabalho e nos links online, conforme descrito abaixo: 

 Pesquisa Loja Física e E-commerce:  

<https://web.solvis.net.br/s/labvarejo> 

 Pesquisa Loja Física e Integrada:  

<https://web.solvis.net.br/s/labvarejo2> 

 Pesquisa E-commerce e Integrada: 

<https://web.solvis.net.br/s/labvarejo3> 
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5.1.5 Palestra: apresentação da pesquisa experimental 

 

Na aplicação da pesquisa experimental deve-se realizar uma palestra 

informativa com as instruções e o roteiro da pesquisa, conforme tópicos descritos 

abaixo: 

 Introdução 

 Apresentação dos ambientes de compras; 

 Apresentação critérios de análise (efeitos diretos e indiretos);  

 Sorteio dos ambientes de compras e entrega de vale compra; 

 Experiência prévia online e qualificação do participante; 

 Realização das compras; 

 Avaliação da experiência de compra sobre os critérios de análise; 

 Comparativo das experiências de compras. 

A apresentação completa da palestra encontra-se disponível no Apêndice 2 

deste trabalho. 

 

 

5.2 MÉTODO 

Nesta subdivisão são descritos primeiramente o método para a construção 

da pesquisa e posteriormente o método analítico da pesquisa constituído em sete 

etapas. 

 

 

5.2.1 Método para construção da pesquisa 

 

Primeiramente realiza-se a análise da literatura, por meio do processo 

bibliométrico, investigação preliminar e seleção dos artigos do portfólio para a 

pesquisa; posteriormente procede-se com análise e diagnóstico, que teve como 

base as diretrizes da tendência omnichannel global e o mercado brasileiro de varejo. 

A partir destas análises elaborou-se uma proposta de pesquisa que direcionou a 

investigação do índice de integração dos canais online e offline, por meio da 

compreensão dos efeitos diretos e indiretos nos consumidores. Em seguida foram 
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realizados testes e aplicação da pesquisa experimental nos ambientes de loja física, 

online e integrada e, por fim, elaborado o documento final da dissertação, com a 

apresentação dos resultados da pesquisa, análise crítica e ajustes. 

O método para a construção da pesquisa é demonstrado nas etapas da 

Figura 13.  

 

 

 

 

Figura 13 - Método para construção da pesquisa 

FONTE: A autora (2015) 

 

 

5.2.2 Método analítico da pesquisa 

 

Para a construção do método analítico, inicialmente identificam-se as 

variáveis relevantes, posteriormente a definição dos critérios de análise, em seguida 

a seleção dos participantes da pesquisa, para a constituição dos grupos 

experimental e de controle, a aplicação da pesquisa, análise estatística e, por fim, 

análise hierárquica, que subsidiaram o desenvolvimento desta dissertação. 

O método analítico proposto para a construção da pesquisa é demonstrado 

em sete etapas na Figura 14.  
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preliminar 

 

•Seleção artigos 
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Proposta 
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•Efeitos diretos 

 

•Efeitos indiretos 
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Simulação 

  

•  Pesquisa 
experimental 

 

•Loja física 

 

•Loja online 

 

•Loja integrada 

Análise dos 
resultados 

•  Relatório da 
pesquisa 

 

•  Apresentação dos 
resultados 

 

•  Análise crítica 

 

•  Implementação 
dos ajustes  
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Figura 14 - Etapas do método analítico proposto para a pesquisa 

FONTE: A autora (2015) 

 

 

5.2.2.1 Etapa 1: identificação das variáveis relevantes 

 

Por meio das variáveis relevantes procura-se estabelecer uma relação 

causa-efeito. A variável independente (V. I.) é o fator ou comportamento que é 

manipulado pelo experimentador com o objetivo de observar o efeito dessa 

manipulação no outro fator ou comportamento que é a variável dependente. À V. I. 

dá-se também o nome de variável experimental ou ativa. Diz-se independente 

porque pode ser manipulada independentemente de outros fatores. 

Neste estudo, a variável independente é representada pela loja integrada e 

as variáveis dependentes pela loja física e e-commerce. 

A Tabela 15 demonstra a relação das variáveis dependentes e 

independentes da pesquisa. 
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variáveis relevantes 

Etapa 3 - seleção dos 
participantes da pesquisa 

Etapa 4 - constituição dos 
grupos experimental e de 

controle 

Etapa 2 - definição dos 
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Tabela 15 - Relação das variáveis dependentes e independentes nos estudos 

 Física Online Integrada 

Física X X X 

Online 1 X X 

Integrada 2 3 X 

FONTE: A autora (2015) 

 

Relação das variáveis dependentes e independentes por grupo de estudo: 

Estudo 1) Física e Online (dependente versus dependente) 

Estudo 2) Física e Integrada (dependente versus independente) 

Estudo 3) Online e Integrada (dependente versus independente) 

No desenvolvimento da pesquisa experimental as variáveis identificadas 

como estranhas, externas ou parasitas, que não estão presentes na hipótese, 

devem ser neutralizadas, postas para “fora do circuito”. Somente a variável 

independente deve condicionar a variável dependente. Por isso qualquer 

interferência de outras variáveis, ditas externas, é indesejável e pode colocar em 

questionamento a validade dos resultados finais.  

As variáveis estranhas identificadas nesta pesquisa são representadas pela 

diversidade das categorias de produtos no varejo, condições socioeconômicas dos 

participantes e fatores relacionados à precificação dos produtos. 

Como forma de neutralizar as variáveis estranhas na palestra de abertura 

realizada no início da pesquisa, reforça-se o objetivo do experimento, tal seja, de 

avaliar a preferência pelo ambiente de compra com enfoque na experiência do canal 

de vendas online e offline durante a realização da compra. 
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5.2.2.2 Etapa 2: definição dos critérios de análise 

 

A definição dos critérios tem a finalidade de identificar e auxiliar a análise 

crítica dos fatores que influenciam a tomada de decisão dos consumidores no 

processo da compra.  

Para a definição dos critérios de análise optou-se por expandir o estudo 

desenvolvido por Herhausen et al. (2015). Em um dos três experimentos realizados, 

foram analisados os efeitos diretos: qualidade do serviço percebida e percepção de 

risco e os efeitos indiretos: intenção de compra e pesquisa de intenção na realização 

de compras – experimento realizado com clientes e produtos da marca Havaianas 

chinelos World Brazil 2014. 

Os efeitos diretos e indiretos foram adaptados às expressões linguísticas e 

convertidos em critérios. 

Os detalhamentos dos efeitos diretos e indiretos que compõem os critérios 

de análise estão descritos a seguir por Herhausen et al. (2015): 

 Efeitos diretos: a) qualidade do serviço percebida: Em geral você está 

satisfeito com o serviço oferecido na loja? b) percepção de risco: O risco 

referente às características dos produtos, formas de pagamento e 

entrega é alto?  

 Efeitos indiretos: c) intenção de compra: Qual é a probabilidade de 

comprar novamente no ambiente de compra? d) pesquisa de intenção: 

Qual é a probabilidade de você procurar os produtos na Internet ou na 

loja física na próxima vez que você precisar?  

Na Figura 15 são apresentados os componentes que compõem os critérios 

de análise. 
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Figura 15 - Componentes critérios de análise método pesquisa 

FONTE: A autora (2015) 

 

5.2.2.3 Etapa 3: seleção dos participantes da pesquisa 

 

Para examinar o impacto da integração de canais online e offline (ICO), é 

absolutamente necessário ter uma interação com muitos consumidores no ambiente 

de compras. O perfil dos participantes selecionados em relação ao tipo de categoria 

de varejo, nesta pesquisa representada por um minimercado representa os 

funcionários da Universidade que se enquadram no perfil como potenciais 

compradores ativos. 

 

5.2.2.4 Etapa 4: constituição dos grupos experimental e de controle 

 

A construção do grupo experimental e de controle deve acontecer em dois 

estágios: primeiramente realizar o piloto com uma amostragem menor de 

participantes e avaliação presencial. Em seguida, na fase teste outros participantes 

devem ser convidados novamente para o experimento e os últimos ajustes 

calibrados para iniciação dos grupos de controle experimentais.  

 

 

  

     
Critérios  

Efeitos 
Diretos 

 

•Qualidade do Serviço 

 

•  Percepção de risco  

Efeitos 
Indiretos 

•  Intenção de novas 
compras 

•  Pesquisa de novos 
produtos para 
compras 
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5.2.2.5 Etapa 5: aplicação da pesquisa 

 

Para a aplicação da pesquisa deve ser elaborado um roteiro de atividades, 

que leve em consideração fatores para que as respostas não sejam manipuladas e 

os resultados gerados. 

A Tabela 16 apresenta as etapas do roteiro de aplicação da pesquisa, com a 

descrição das atividades e o tempo estimado para a realização. 

Tabela 16 - Etapas do roteiro de aplicação da pesquisa 

Roteiro de Aplicação da Pesquisa 

Etapas Atividade Local Descrição Tempo (min) 

1 Palestra 
Laboratório de 
Estudos 

1 - Apresentação da pesquisa 
2 - Apresentações das três 
experiências/ambientes de 
compra 
3 - Apresentações dos critérios 
de análise 

7 

2 
Sorteio dos 
ambientes de 
compra 

Laboratório de 
Estudos 

Realizar sorteio randomizado dos 
ambientes de compras 

2 

3 
Entrega do vale 
compra 

Laboratório de 
Estudos 

Entregar o vale compra de R$ 
15,00 para cada ambiente 

1 

4 
Pré-qualificação e 
qualificação 

Laboratório de 
Estudos 

Responder às perguntas iniciais 
(1-7) para identificação do perfil 
do entrevistado 

3 

5 
Matriz 
Comparativa de 
Critérios 

Laboratório de 
Estudos 

Responder às perguntas da 
matriz comparativa de critérios 
(8-13) 

3 

6 
Compra no 
ambiente 1 

Ambiente 1 
Realizar compra dos produtos no 
ambiente 1 (14) 

10 

7 Experiência 
ambiente 1 

Ambiente 1 
Responder às perguntas sobre 
experiência no ambiente 1 (15-
18) 

3 

8 
Compra no 
ambiente 2 

Ambiente 2 
Realizar compra dos produtos no 
ambiente 2 (19) 

10 

9 
Experiência 
ambiente 2 

Ambiente 2 
Responder às perguntas sobre 
experiência no ambiente 2 (20-
23) 

3 

10 
Comparativo de 
experiências de 
compra 

Laboratório de 
Estudos 

Responder às perguntas sobre 
comparativo das experiências de 
compra (24-27) 

3 

11 Fechamento 
Laboratório de 
Estudos 

Responder às perguntas 
fechamento da pesquisa (28-29) 

2 

12 
Feedback geral 
sobre a pesquisa 

Laboratório de 
Estudos 

Anotações gerais da pesquisa 3 

   Tempo total estimado da 
pesquisa (minutos) 

50 

FONTE: A autora (2015)  
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5.2.2.6 Etapa 6: análise estatística 

 

A Figura 16 apresenta o processo da aplicação do método estatístico na 

pesquisa experimental. Inicialmente realiza-se a coleta dos dados da pesquisa, 

posteriormente faz-se uma análise crítica dos dados, seguidamente apresentação e 

análise dos resultados. 

 

 

Figura 16 - Fases do método estatístico 

FONTE: A autora (2015) 

 

 

5.2.2.7 Etapa 7: análise hierárquica  

 

A Figura 17 apresenta as fases da aplicação do AHP na pesquisa 

experimental com o processo do tratamento dos dados e suporte na análise crítica 

dos resultados. A análise hierárquica é necessária para priorização dos dados 

coletados das preferências dos consumidores; primeiramente atribui-se pesos para 

as respostas [-1,1], aplica-se à média ponderada das respostas, em seguida a 

conversão do índice para a escala Saaty, desenvolvimento da matriz de comparação 

de critérios, em que para cada critério deve ser aplicado uma matriz de comparação 

de alternativas, e por fim a análise da priorização dos resultados. 

 

 

Coleta dos 
Dados 

Análise 
Crítica dos 

Dados 

Apresentação 
dos Dados 

Análise dos 
Resultados 
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Figura 17 - Fases aplicação AHP na pesquisa experimental 

FONTE: A autora (2015) 

 

 

5.2.3 Limitações da pesquisa 

 

Conforme citado na apresentação das variáveis da pesquisa experimental as 

limitações deste estudo estão relacionadas com as variáveis identificadas como 

estranhas, externas ou parasitas, que não estão presentes na pergunta-problema da 

pesquisa e devem ser neutralizadas. Outros fatores que caracterizam limitações da 

pesquisa são o perfil da amostra, extensão dos resultados para outras populações e 

a categoria supermercado. 

 

 

5.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 

 

O método científico tem um caráter objetivo e padronizado para a condução 

de experiências e tenta minimizar a influência da eventual parcialidade do 

responsável pela experiência. 

A construção do método desta pesquisa considerou todas as variáveis 

relevantes para que as conclusões finais sejam confiáveis e imparciais. 
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6 ESTUDO DE CASO, APRESENTAÇÃO DOS DADOS E ANÁLISE DE 

RESULTADOS 

 

 

Nesta seção são demonstrados o estudo de caso, apresentação dos dados 

e análises dos resultados estatísticos e AHP com o parecer crítico das informações, 

que subsidiaram a conclusão desta dissertação. 

 

 

6.1 APRESENTAÇÃO DO ESTUDO DE CASO 

 

6.1.1 Loja Física: laboratório de varejo Universidade Positivo 

 

Localizada na Universidade Positivo, em Curitiba-PR, a loja física: 

laboratório de varejo possui 80m2 de área de vendas, no conceito de um 

minimercado e 30m2 de espaço de estudos disponível para realização de palestras e 

aulas. A loja física apresenta no mix de produto as categorias bebidas, limpeza, 

alimentos, bombonière, mercearia e 58 itens disponíveis para realização da compra 

na aplicação da pesquisa, conforme lista dos produtos disponíveis no Apêndice 3 

deste trabalho. 

 

 

Figura 18 - Loja Física: laboratório de varejo 

FONTE: Universidade Positivo (2015) 
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Durante a realização da pesquisa o consumidor foi presenteado com um 

vale compra no valor de R$ 15,00 para realização das compras na loja física. 

 

 

Figura 19 - Vale compra de R$ 15,00 para lojas física, online e integrada 

FONTE: A autora (2015) 

 

 

6.1.2 Loja E-commerce: Agência Magento 

 

Em parceria com a Agência Magento foi desenvolvida a loja e-commerce, 

com o cadastramento de todos os produtos da loja física no ambiente da loja online 

para a realização das compras. As funcionalidades e layout da loja online foram 

desenvolvidos em conjunto com a empresa parceira para realização do presente 

estudo. 

Localizada na Internet, por meio do link <www.varejolab.com.br>, a loja e-

commerce: online apresenta o mesmo mix de produtos da loja física para realização 

da compra na aplicação da pesquisa.  

 

Vale compras R$ 15,00 
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Figura 20 - Loja E-commerce: online 

FONTE: Autora e Agência Magento (2015) 

 

Durante a realização da pesquisa o consumidor foi presenteado com um 

vale compra no valor de R$ 15,00 para realização das compras na loja online. 

 

 

6.1.3 Loja Integrada omni: laboratório de varejo e Agência Magento 

 

Em parceria com a Agência Magento foi desenvolvida a loja integrada. As 

funcionalidades e layout da loja integrada foram desenvolvidos em conjunto para 

realização do presente estudo. 

Localizada na Internet, por meio do link <www.omni.varejolab.com.br>, a loja 

integrada apresenta o mesmo mix de produtos da loja física para realização da 

compra. 
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Figura 21 - Loja Integrada: online e físico 

FONTE: Autora e Agência Magento (2015) 

 

Durante a realização da pesquisa o consumidor foi presenteado com um 

vale compra no valor de R$ 15,00 para realização das compras na loja integrada. 

 

 

6.1.4 Seleção dos participantes da pesquisa 

 

O perfil da população do estudo foi representado pelos funcionários da 

Universidade Positivo, com um amplo espectro do perfil social, econômico e 

escolaridade. A facilidade de acesso aos funcionários da Universidade justificou a 

escolha da população e viabilizou a realização da pesquisa. 

O agendamento dos participantes para inscrição nos grupos experimentais 

foi realizado pelo Sistema Doodle. 

 

 

6.1.5 Constituição dos grupos experimental e de controle 

 

A construção do grupo experimental e de controle foi desenvolvida em dois 

estágios. Primeiramente realizado o piloto com 3 participantes, avaliação presencial 

do coorientador e realizados ajustes e adaptações no experimento. Na segunda fase 
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do teste outros 3 participantes foram convidados novamente para o experimento e 

os últimos ajustes realizados para iniciação dos grupos de controle experimentais.  

Dezoito grupos experimentais foram observados no período de 6 de 

novembro a 19 de novembro de 2015, totalizando 81 participantes. 

A realização dos grupos experimentais desencadeou a publicação da 

reportagem “Colaboradores da UP fazem compras no laboratório de varejo” no NPN 

- Notícias Positivo – comunicação interna do Grupo Positivo, conforme Figura 22 

abaixo: 

 

 

Figura 22 - Reportagem comunicado interno Grupo Positivo 

FONTE: NPN – Notícias Positivo (2015) 

 

 

6.1.6 Patrocinadores da pesquisa 

 

A pesquisa análise multicritério para estratégia de varejo omnichannel se 

tornou viável, por meio da parceria e patrocínio das empresas Universidade Positivo, 

Agência Magento, Condor e Solvis. 
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A Universidade Positivo, por meio do laboratório de varejo, possibilitou a 

realização da pesquisa na loja física. 

 

 

Figura 23 - Patrocinador do laboratório de varejo 

FONTE: Logomarca Universidade Positivo (2015) 

 

A Agência Magento, por meio do desenvolvimento da plataforma online, 

construiu a loja e-commerce e integrada para a realização da pesquisa. 

 

 
 

Figura 24 - Patrocinador da plataforma e-commerce 

FONTE: Logomarca Agência Magento (2015) 

 

A Solvis, por meio do desenvolvimento do sistema de pesquisa, deu acesso 

aos participantes para responderem a pesquisa online e disponibilizou o portal 

administrativo para análise dos dados e das estatísticas. 

 
Figura 25 - Patrocinador do sistema de pesquisa online 

FONTE: Logomarca Solvis (2015) 

 

A rede de supermercados Condor, por meio do vale compra e dos produtos 

disponíveis no laboratório de varejo, presenteou os participantes da pesquisa 

experimental. 

 
Figura 26 - Patrocinador produtos minimercado 

FONTE: Logomarca Condor (2015)  
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6.2 APRESENTAÇÃO DOS DADOS 

Na apresentação dos dados da pesquisa experimental são indicados os 

gráficos referentes às experiências prévias com compras online, informações 

socioeconômicas, demográficas e escolaridade dos 81 participantes. A 

apresentação detalhada dos dados encontra-se disponível no Apêndice 4.  

O gráfico (Figura 27) mostra que 34% dos participantes compram raramente 

ou nenhuma vez produtos pela Internet e 32% compram poucas vezes online. Pode-

se observar que 66% dos participantes compram com pouca ou nenhuma frequência 

produtos online, o que indica uma baixa participação na experiência de compra no 

canal online. 

 

 

Figura 27 - Análise prévia de experiência de compra online 

FONTE: A autora (2015) 

 

Observa-se que no gráfico (Figura 28) 72% dos participantes nunca 

compraram produtos de supermercado pela Internet. O resultado demonstra a baixa 

participação dos clientes na compra de produtos de supermercado online. 

15% 

19% 

32% 

26% 

9% 

Pergunta 1. Com que frequência você 
compra itens / produtos pela 

Internet? 

a) Nenhuma b) Raramente c) Pouca d) Bastante e) Sempre
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Figura 28 - Análise prévia de experiência de compra online em supermercado 

FONTE: A autora (2015) 

 

Após a realização da compra online, por meio do experimento, observa-se 

no gráfico (Figura 29) que 42% confirmam quase certo a intenção de comprar online 

e 36% com certeza comprariam novamente no canal online. Diante da oportunidade 

de experimentar compras no canal online 78% dos participantes demonstraram 

propensão de realizar compras novamente neste canal.  

 

72% 

19% 

9% 

0% 1% 

Pergunta 2. Com que frequência você 
compra itens / produtos de 

supermercado pela Internet? 

a) Nenhuma b) Raramente c) Pouca d) Bastante e) Sempre
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Figura 29 - Análise propensão de compra após experiência de compra online 

FONTE: A autora (2015) 

 

Após a realização da compra online, por meio do experimento, observa-se 

no gráfico (Figura 30) que 37% confirmam quase certo a intenção de compras online 

e 28% certamente comprariam no canal online produtos de supermercado. Diante da 

oportunidade de experimentar compras online de produtos de supermercado, 65% 

dos participantes demonstraram propensão de realizar compras novamente neste 

canal. 

 

Figura 30 - Análise após experiência de compra online em supermercado 

2% 2% 

17% 

42% 

36% 

Pergunta 28. Após a experiência de 
compra na pesquisa você compraria 

itens/produtos pela Internet? 

a) Nunca b) Raramente c) Talvez d) Quase certo e) Com certeza

5% 
7% 

22% 

37% 

28% 

Pergunta 29. Após a experiência de 
compra na pesquisa você compraria 

itens/produtos de supermercado pela 
Internet? 

a) Nunca b) Raramente c) Talvez d) Quase certo e) Com certeza
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FONTE: A autora (2015) 

O gráfico (Figura 31) mostra que 57% dos participantes são do sexo 

feminino e 43% do sexo masculino. 

 

 

Figura 31 - Qualificação dos participantes: sexo 

FONTE: A autora (2015) 

 

O gráfico (Figura 32) mostra que 36% dos participantes possuem entre 18-

25 anos (inclusive) e 31% entre 26-33 anos (inclusive). 

 

 

Figura 32 - Qualificação dos participantes: idade 

FONTE: A autora (2015) 

 

57% 

[PORCENTAGEM] 

Pergunta 3. Qual seu sexo? 

a) Feminino b) Masculino

36% 

31% 

19% 

10% 
5% 

Pergunta 4. Qual a sua idade? 

a) Entre 18 - 25 anos (inclusive) b) Entre 26 - 33 anos (inclusive)

c) Entre 34 - 41 anos (inclusive) d) Entre 42 - 49 anos (inclusive)

e) 50 anos ou mais
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Observa-se que no gráfico (Figura 33) 57% dos participantes são solteiros e 

37% casados ou com relacionamento estável. 

 

 

Figura 33 - Qualificação dos participantes: estado civil 

FONTE: A autora (2015) 

 

O gráfico (Figura 34) mostra que 44% dos participantes possuem Ensino 

Superior e 40% Pós-Graduação. 

 

 

Figura 34 - Qualificação dos participantes: escolaridade 

FONTE: A autora (2015) 

57% 
37% 

6% 0% 

Pergunta 5. Qual seu estado civil? 

a) Solteiro(a)

b) Casado (a) / mora com um(a) companheiro(a)

c) Separado(a) / divorciado(a) / desquitado(a)

d) Viúvo(a)

16% 

44% 

40% 

Pergunta 6. Qual o seu grau de 
escolaridade? 

a) Ensino Médio b) Ensino Superior c) Pós Graduação
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Observa-se que no gráfico (Figura 35) 42% dos participantes possuem renda 

média de R$ 1.446,24 até R$ 2.409,02 – segundo a ABEP - Associação Brasileira 

de Empresas de Pesquisa, estrato socioeconômico que representa a classe C1 e 

C2, respectivamente. 

 

 

Figura 35 - Qualificação dos participantes: renda mensal 

FONTE: A autora (2015) 

 

 

6.3 ANÁLISE DOS RESULTADOS ESTATÍSTICOS 

A análise estatística da pesquisa apresenta a estratificação dos dados com 

propósito de compreender as preferências de consumo e avaliar algumas 

comparações dos dados. As informações geradas embasam a análise crítica dos 

resultados encontrados nesta pesquisa. A estratificação está composta conforme os 

itens a seguir: 

 Análise geral dos resultados de preferência de compras por lojas 

 Gênero versus adesão ao canal de vendas integrado 

 Faixa etária versus adesão ao canal de vendas integrado 

 Escolaridade versus adesão ao canal de vendas integrado 

 Renda versus adesão ao canal de vendas integrado 

1% 

22% 

42% 

16% 

7% 11% 

0% 

Pergunta 7. Qual sua renda mensal 
individual? 

a) Até R$ 639,78 b) De R$ 639,78 até R$ 1.446,24

c) De R$ 1.446,24 até R$ 2.409,02 d) De R$ 2.409,02 até R$ 4.427,36

e) De R$ 4.427,36 até R$ 8.695, 88 f) De R$ 8.695 88 até R$ 20.272,56

g) Superior a R$ 20.272,56
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 Análise geral dos resultados single channel versus omnichannel 

 

6.3.1 Análise geral de preferência de compras por lojas 

 

Os 81 participantes da pesquisa foram divididos em três grupos compostos 

por dois tipos de lojas: primeiramente 27 entrevistados compraram nas lojas física e 

e-commerce, em seguida outros 27 avaliadores compraram nas lojas física e 

integrada e, por fim, mais 27 participantes compraram nas lojas e-commerce e 

integrada. Ao final da realização das compras cada participante fez uma 

recomendação da loja preferida para realizar novas compras. 

A Tabela 17 apresenta o resultado geral da recomendação da loja preferida 

para novas compras. Na experiência de compra entre loja física e integrada, 39,2% 

dos participantes optam pela loja física versus 35,7% pela loja integrada. Na análise 

comparativa entre e-commerce versus integrada, 74,1% preferem a loja integrada 

frente ao canal de vendas e-commerce. E, por fim, na análise entre loja física versus 

e-commerce 53,6% preferem a loja física frente ao canal e-commerce que obteve 

25% de preferência. Observa-se na análise geral que os canais loja física e 

integrada são indicados como preferência frente ao canal e-commerce. 

 

Tabela 17 - Análise geral preferência de compra 

Análise Geral 
Preferência Ambiente 

de Compra 

Física versus 
Integrada 

E-commerce versus 
Integrada 

Física versus  
E-commerce 

Física 39,2%   53,6% 
Integrada 35,7% 74,1%   
E-commerce   7,4% 25,0% 

FONTE: A autora (2016) 

 

 

6.3.2 Análise estratificada de preferência de compras 

 

A estratificação será apresentada conforme as comparações a seguir: 

gênero, faixa etária, escolaridade e renda versus preferência pelo canal integrado, 

físico e e-commerce, com o objetivo de complementar a análise descritiva dos 

resultados encontrados nesta pesquisa.  
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O grupo experimental analisado representa os 27 participantes que 

compraram na loja e-commerce versus a loja integrada e os 27 participantes que 

compraram na loja física versus a loja integrada. 

Para esta análise, não foram consideradas as respostas dos participantes 

que compraram na loja física versus a loja e-commerce, pois o enfoque está na 

análise da preferência de compra dos participantes que tiveram a experiência com a 

loja integrada. 

 

 

6.3.2.1 Gênero  

 

Observa-se na Tabela 18 e nos gráficos (Figuras 36 e 37) que 73,3% das 

mulheres e 75,0% dos homens preferem canal integrado para realizar novas 

compras. Ambos os gêneros indicam preferência pela loja integrada frente ao canal 

e-commerce; 25,0% das mulheres e 54,5% dos homens demonstram preferência 

pela loja integrada quando comparado à loja física; nota-se que os homens 

apresentam preferência pelo canal integrado frente ao público feminino que valoriza 

mais a experiência na loja física com 43,8%. 

 

Tabela 18 - Análise gênero preferência de compra 

 

FONTE: A autora (2016) 

 

Feminino 
Masculino

43,8%
27,3%
25,0% 73,3%
54,5% 75,0%

0,0%
16,7%

Físico versus Integrado E-commerce versus Integrado

Físico

Integrado

E-commerce
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Figura 36 - E-commerce versus integrado gênero 

FONTE: A autora (2016) 

 

 

Figura 37 - Físico versus integrado gênero 

FONTE: A autora (2016) 

 

 

6.3.2.2 Idade  

 

Verifica-se na Tabela 19 e gráficos (Figuras 38 e 39) que 73,7% dos 

participantes entre 18 e 33 anos e 75,0% entre 34 anos ou mais demonstram 

preferência pela loja integrada para novas compras. Independentemente da faixa 
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etária, o canal integrado destaca-se como preferido quando comparado com o e-

commerce; 31,6% dos participantes entre 18 e 33 anos e 50,0% entre 34 anos ou 

mais apresentam preferência pela loja integrada para novas compras frente à loja 

física. Neste grupo experimental 37,5% dos participantes indicaram preferência por 

loja física ou integrada. 

 

Tabela 19 - Análise idade preferência de compra 

 

FONTE: A autora (2016) 

 

 

Figura 38 - E-commerce versus integrado idade 

FONTE: A autora (2016) 

 

18 a 33 anos
34 anos ou mais

36,8%
37,5%
31,6% 73,7%
50,0% 75,0%

5,3%
0,0%

Físico

Integrado

E-commerce

Físico versus Integrado E-commerce versus Integrado
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Figura 39 - Físico versus integrado idade 

FONTE: A autora (2016) 

 

 

6.3.2.3 Escolaridade 

 

Observa-se na Tabela 20 e gráficos (Figuras 40 e 41) que 62,5% dos 

participantes com ensino médio, 87,5% dos participantes com ensino superior e 

72,7% dos pós-graduados preferem loja integrada nas próximas compras. Quanto 

maior o grau de escolaridade, maior o interesse pelo ambiente integrado 

representado com 78,9% frente ao e-commerce.  
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Tabela 20 - Análise escolaridade preferência de compra 

Ensino Médio 

Físico versus Integrado E-commerce versus Integrado Superior 

Pós-Graduação 

Físico 

0,0%   
  

  
50,0% 

25,0% 

Integrado 

33,3% 62,5% 
25,0% 87,5% 

62,5% 72,7% 

E-commerce   
  

  

12,5% 

0,0% 

0,0% 

FONTE: A autora (2016) 

 

 

Figura 40 - E-commerce versus integrado escolaridade 

FONTE: A autora (2016) 
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Figura 41 - Físico versus integrado escolaridade 

FONTE: A autora (2016) 

 

 

6.3.2.4 Renda 

 

Verifica-se na Tabela 21 e gráficos (Figuras 42 e 43) que 33,0% da classe A, 

86,0% da classe B e 76,0% da classe CD preferem a loja integrada nas próximas 

compras frente ao canal e-commerce. Na avaliação de compra entre loja física 

versus loja integrada 100,0% da classe A, 60,0% da classe B e 21,0% da classe CD 

preferem realizar novas compras na loja integrada. Nota-se que a classe CD valoriza 

a loja física frente à integrada com 47,0% de indicação de preferência. 

A classificação social foi realizada com base no critério Brasil 2015 da 

Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (Abep). 
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Tabela 21 - Análise da renda versus preferência de compra 

 

FONTE: A autora (2016) 

 

 

Figura 42 - E-commerce versus integrado renda 

FONTE: A autora (2016) 

 

A
B

CD
0,0%

20,0%
47,0%
100,0% 33,0%
60,0% 86,0%
21,0% 76,0%

0,0%
0,0%

12,0%

Físico versus Integrado E-commerce versus Integrado

Físico

Integrado

E-commerce
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Figura 43 - Físico versus integrado renda 

FONTE: A autora (2016) 

 

 

6.3.3 Análise geral dos resultados single channel versus omnichannel 

 

No gráfico (Figura 44) apresenta-se o resultado geral da análise single 

channel que representa as preferências pelos canais físico e/ou e-commerce versus 

o omnichannel, que consistem nas preferências indicadas pela loja integrada. Na 

avaliação geral 55% dos respondentes preferem a experiência omnichannel e 23% 

preferem a experiência single channel. Observa-se na análise geral que os canais 

integrados são indicados como preferência frente ao canal e-commerce e físico. 

 



104 

 

Figura 44 - Análise geral preferências single channel versus omnichannel 

FONTE: A autora (2016) 

 

 

6.4 ANÁLISE DOS RESULTADOS AHP 

Para a análise AHP da pesquisa experimental compõem-se as etapas. 

Primeiramente foram atribuídos pesos para as respostas, calculada a média 

ponderada das respostas para determinação do índice, na sequência a conversão 

do índice para a escala Saaty e, posteriormente, a construção da matriz de 

comparação de critérios; depois, para cada critério, foi elaborada a matriz de 

comparação das alternativas e, por fim, a construção da análise final de priorização. 

 

 

6.4.1 Análise dos critérios: efeitos diretos e indiretos 

 

Para análise dos critérios foi utilizado o procedimento descritos nos três 

passos: 

 

 Primeiro passo: foram atribuídos pesos para as respostas no intervalo [-

1,1], conforme exemplo da Tabela 22: 
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Tabela 22 - Atribuição de pesos para respostas no intervalo 

Em relação à qualidade do serviço prestada qual ambiente ofereceu melhor experiência em 
relação ao esperado? 

 
Respostas Pesos 

a) Certeza na Loja Física 1 1 

b) Preferência por Loja Física 8 0,5 

c) Tanto faz 3 0 

d) Preferência pela Loja Integrada 11 -0,5 

e) Certeza na Loja Integrada 4 -1 

FONTE: A autora (2016) 

 

 Segundo passo: foi feita a média ponderada, conforme: 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 = ∑ 𝑅𝑖. 𝑃𝑖

𝑒

𝑖=𝑎

/ ∑ 𝑅𝑖

𝑒

𝑖=𝑎

 

 

 Terceiro passo: Conversão do índice para escala de Saaty, conforme: 

Se Índice ≥ o então 𝑆𝑎𝑎𝑡𝑦 = 8. Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 + 1 

Senão 𝑆𝑎𝑎𝑡𝑦 =
8

9
. Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 + 1 

 

Essas regras e equações foram conseguidas pela linearização do intervalo 

do Índice de [0,1] para escada de Saaty de [1,9], e ainda, intervalo do Índice de [-1,0] 

para escada de Saaty de [1/9,1]. 

 

Observa-se a seguir os resultados dos índices de comparação de critérios, 

calculados a partir da média ponderada das respostas: 

 

 Qualidade versus Segurança = -0,08; 

 Qualidade versus Comprar novamente = 0,09; 

 Qualidade versus Pesquisa de novos negócios = -0,23; 

 Segurança versus Comprar novamente = -0,10; 

 Segurança versus Pesquisa de novos produtos = -0,16; 

 Comprar novamente versus Pesquisa de novos produtos = -0,13; 

 

A Tabela 23 mostra os cálculos da matriz de comparação de critérios - MCP 

com a aplicação da equação para escala Saaty e o reverso. 
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Tabela 23 - Matriz de Comparação de Critérios MCP: Saaty e reverso dos critérios 

Matriz 
Comparação 
Critérios 

Qualidade Segurança 
Comprar 
Novamente 

Pesquisa novos 
produtos 

Qualidade 1 0,93 1,74 0,80 
Segurança 1,08 1 0,91 0,86 
Comprar 
Novamente 

0,57 1,10 1 0,88 

Pesquisa novos 
produtos 

1,25 1,17 1,13 1 

FONTE: A autora (2016) 

 

Observam-se na Tabela 24 os resultados da MCP com o somatório e 

determinação de pesos conforme o procedimento estabelecido pelo Saaty. 

 

Tabela 24 - Resultados da MCP dos critérios com o somatório e pesos  

MCP Qualidade Segurança 
Comprar 
Novamente 

Pesquisa 
de novos 
produtos 

Somatório 
da linha 

Pesos 

Qualidade 1 0,93 1,74 0,80 4,47 0,27 
Segurança 1,08 1 0,91 0,86 3,85 0,23 
Comprar 
Novamente 

0,57 1,10 1 0,88 3,56 0,22 

Pesquisa de 
novos 
produtos 

1,25 1,17 1,13 1 4,55 0,28 

Totais 16,42 1 

FONTE: A autora (2016) 

 

 

6.4.2 Análise das alternativas: ambientes de compras  

 

Observam-se a seguir os resultados dos índices de comparação 

ambientes/alternativas, calculados a partir da média ponderada das respostas, 

utilizando o mesmo procedimento de conversão de escala. 
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Qualidade 

 Física versus E-commerce: Índice = 0,22; 

 Física versus Integrada: Índice = -0,17; 

 E-commerce versus Integrada: Índice = 0,26. 

 

Segurança 

 Física versus E-commerce: Índice = 0,33; 

 Física versus Integrada: Índice = 0,15; 

 E-commerce versus Integrada: Índice = 0,31. 

 

Comprar novamente 

 Física versus E-commerce: Índice = 0,20; 

 Física versus Integrada: Índice = 0,04; 

 E-commerce versus Integrada: Índice = 0,41. 

 

Pesquisa de novos produtos 

 Física versus E-commerce: Índice = - 0,17; 

 Física versus Integrada: Índice = -0,26; 

 E-commerce versus Integrada: Índice = 0,26. 

 

A Tabela 23 mostra os cálculos da matriz de comparação de critérios (MCP) 

com a aplicação da equação para escala Saaty e o reverso, como exemplo: 

 

Qualidade 

 Física versus E-commerce: Saaty = 2,78; 

 Física versus Integrada: Saaty = 0,85; 

 E-commerce versus Integrada: Saaty = 0,33. 

 

Segurança  

 Física versus E-commerce: Saaty = 3,67; 

 Física versus Integrada: Saaty = 2,19; 

 E-commerce versus Integrada: Saaty = 0,28. 
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Comprar novamente 

 Física versus E-commerce: Saaty = 2,63; 

 Física versus Integrada: Saaty = 1,30; 

 E-commerce versus Integrada: Saaty = 0,23. 

 

Pesquisa de Novos Produtos 

 Física versus E-commerce: Saaty = 0,85; 

 Física versus Integrada: Saaty = 0,77; 

 E-commerce versus Integrada: Saaty = 0,33. 

 

Tabela 25 - Matriz de Comparação de Critérios MCP: Saaty e reverso dos ambientes e critérios 

Análise comparativa dos ambientes em relação aos critérios 

Qualidade Física E-commerce Integrada Somatórios Pesos 

Física 1 2,78 0,85 4,63 0,40 

E-commerce 0,36 1 0,33 1,69 0,15 

Integrada 1,17 3,07 1 5,25 0,45 

    11,56 1 

Segurança Física E-commerce Integrada Somatórios Pesos 

Física 1 3,67 2,19 6,85 0,51 

E-commerce 0,27 1 0,28 1,56 0,12 

Integrada 0,46 3,52 1 4,98 0,37 

    13,39 1 

Comprar 

Novamente 
Física E-commerce Integrada Somatórios Pesos 

Física 1 2,63 1,30 4,93 0,39 

E-commerce 0,38 1 0,23 1,62 0,13 

Integrada 0,77 4,26 1 6,03 0,48 

    12,57 1 

Pesquisa Novos 

Produtos 
Física E-commerce Integrada Somatórios Pesos 

Física 1 0,85 0,77 2,62 0,25 

E-commerce 1,17 1 0,33 2,5 0,24 

Integrada 1,30 3,07 1 5,37 0,51 

    10,49 1 

FONTE: A autora (2016) 
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6.4.3 Priorização critérios e alternativas: preferências 

 

A Tabela 26 mostra o resultado dos pesos da análise comparativa das 

alternativas versus ambientes. 

Tabela 26 - Resultado dos pesos da análise comparativa das alternativas versus ambientes 

Priorização Qualidade Segurança 
Comprar 

novamente 

Pesquisa 

produtos novos 

Física 0,40 0,51 0,39 0,25 

E-commerce 0,15 0,12 0,13 0,24 

Integrada 0,45 0,37 0,48 0,51 

FONTE: A autora (2016) 

 

A Tabela 27 mostra o resultado dos pesos da análise comparativa das 

alternativas versus critérios 

Tabela 27 - Resultado dos pesos da análise comparativa das alternativas versus critérios 

Qualidade 
 Pesos análise 

comparativa 
alternativa 

Pesos análise 
comparativa critérios 

Resultado 
Qualidade 

Física 0.40 0,27 0,11 
E-commerce 0,15 0,27 0,04 
Integrada 0,39 0,27 0,11 
Segurança 
 Pesos análise 

comparativa 
alternativa 

Pesos análise 
comparativa critérios 

Resultado 
Segurança 

Física 0,51 0,23 0,12 
E-commerce 0,13 0,23 0,02 
Integrada 0,48 0,23 0,11 
Comprar novamente 
 Pesos análise 

comparativa 
alternativa 

Pesos análise 
comparativa critérios 

Resultado Comprar 
Novamente 

Física 0,39 0,22 0,08 
E-commerce 0,13 0,22 0,03 
Integrada 0,48 0,22 0,10 
Pesquisa novos produtos 
 Pesos análise 

comparativa 
alternativa 

Pesos análise 
comparativa critérios 

Resultado Pesquisa 
novos produtos 

Física 0,25 0,28 0,07 
E-commerce 0,24 0,28 0,07 
Integrada 0,51 0,28 0,14 

FONTE: A autora (2016) 
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Observa-se, por fim, na Tabela 28 o resultado do ranking de priorização dos 

critérios e das alternativas. 

Tabela 28 - Resultado do ranking de priorização dos critérios versus alternativas 

Ranking Priorização Critérios versus Alternativas 

 

Resultado 

Qualidade 

Resultado 

Segurança 

Resultado 

Comprar 

Novamente 

Resultado 

Pesquisa 

novos 

produtos 

Ranking 

preferência 

Física 0,11 0,12 0,08 0,07 0,38 

E-commerce 0,04 0,02 0,03 0,07 0,16 

Integrada 0,11 0,11 0,10 0,14 0,46 

FONTE: A autora (2016) 

 

6.5 CÁLCULO DO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA - IC 

 Analisando a matriz de comparação de critérios e calculando o vetor de auto 

valores, obtém-se: 

 

𝜆 = [

4,0604
−0,0302 + 𝑗0,4941
−0,0302 − 𝑗0,4941

3,006. 10−5

] 

 

 Portanto, 𝜆𝑚á𝑥 = 4,0604 e então: 

 

𝐼𝐶 =  
(λmáx − 𝑛)

(𝑛 − 1)
=

(4,0604 − 4)

(4 − 1)
= 0,0201 

 

De acordo com a ordem da matriz de comparações, o valor calculado (IC = 

0,0201) está abaixo do ICmáx (0,08), portanto isso significa que a matriz de 

comparação paritária não deve ser revista. 

 

Outro parâmetro que indica a validade do modelo é a razão de consistência 

(RC), sendo considerado aceitável um valor igual ou inferior a 0,10. 
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𝑅𝐶 =
𝐼𝐶

𝐼𝑅
=

0,0201

0,90
= 0,0224 

 

 Com isso, pode-se afirmar que não há viés no processo de tomada de 

decisão aplicando-se a matriz de comparação de critérios da Tabela 23. 

 

 

6.6 ANÁLISE AHP ESTRATIFICADA 

Para a análise AHP da pesquisa experimental estratificada compõem-se as 

mesmas etapas anteriores e consideram-se somente dois grupos experimentais: 27 

participantes que compraram na loja física versus a loja integrada e os demais 27 

participantes que avaliaram loja e-commerce versus integrada. No total do estrato os 

54 participantes tiveram a experiência de compra single channel versus omnichannel 

para análise comparativa dos critérios. A Tabela 29 apresenta o resultado do ranking 

de priorização dos critérios versus as alternativas de compra, onde se verifica a 

predominância pela loja integrada em todos os critérios e no ranking geral. 

 

Tabela 29 - Resultado do ranking de priorização dos critérios versus alternativas estratificada 

Ranking Priorização Critérios versus Alternativas 

 

Resultado 

Qualidade 

Resultado 

Segurança 

Resultado 

Comprar 

Novamente 

Resultado 

Pesquisa 

novos 

produtos 

Ranking 

preferência 

Física 0,22 0,33 0,24 0,21 0,25 

E-commerce 0,16 0,14 0,13 0,16 0,15 

Integrada 0,62 0,53 0,63 0,63 0,60 

FONTE: A autora (2016) 
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6.7 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO  

Por meio do estudo de caso foi possível analisar metodologicamente o 

impacto da integração dos canais online e offline, mediante pesquisa experimental 

com 81 participantes no ambiente laboratorial da Universidade Positivo. 

A apresentação geral dos dados possibilitou qualificar a amostra em relação 

à recorrência de compra online, gênero, sexo, idade, estado civil, escolaridade e 

renda mensal.  

Através da análise estatística foi possível observar a preferência geral dos 

participantes pelos canais de vendas online e offline, realizar as comparações entre 

gênero, faixa etária, escolaridade e renda em relação à preferência pela loja 

integrada. Por fim, analisar de forma geral as preferências entre o single channel 

versus omnichannel. 

Para expandir a análise e compreender a influência dos critérios na tomada 

de decisão dos compradores foi necessário realizar o estudo a partir do método 

AHP. 

O método AHP permitiu analisar a priorização do comportamento do 

consumidor na experiência de compra física, online e integrada e compreender as 

preferências em relação aos critérios que influenciam na escolha das lojas para 

novas compras. 

A pesquisa revelou que 66% dos participantes compram produtos gerais 

com pouca ou nenhuma frequência no canal online e 72% nunca compraram 

produtos de supermercado pela Internet. Após o incentivo com vale compras para 

experiência no canal online, 78% dos participantes demonstraram propensão para 

realizar novas compras de itens em geral e 65% comprariam novamente online itens 

de supermercado. Observa-se uma oportunidade para ações de marketing 

promocional no ponto de venda físico para incentivo de compras online, como forma 

de ampliar a recorrência das vendas. 

Entre o e-commerce e a loja física, 53,6% dos participantes ainda preferem a 

loja física. É o espaço onde se sentem seguros, onde podem pegar o produto, sentir 

o peso, o cheiro, a textura e viver a experiência. A conversão em vendas da loja 

física também chega a ser 40% maior que no e-commerce.  

Na comparação com a loja integrada, 39,2% ainda continuaram preferindo a 

loja física, mas a possibilidade de integrar os canais, utilizando o melhor dos dois 
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mundos agradou bastante, 35,7%. Neste quesito, a opinião de homens e mulheres 

foi bastante diferente: enquanto elas valorizam mais a experiência no ambiente 

físico, eles preferem a agilidade do integrado.  

O mesmo foi observado entre as classes C e D, para as quais a segurança 

da compra presencial ainda é mais importante que a versatilidade do canal online ou 

integrado.  

Comparando a loja integrada com o e-commerce, 74,1% dos participantes 

votou na integração, que permite a liberdade de escolha, representando a 

flexibilidade da marca. Neste quesito, todas as idades e sexos concordaram na 

escolha e, quanto maior a renda, maior a preferência pelo canal integrado. Entre 

omnichannel e as duas modalidades de single channel sugeridas, 55% das pessoas 

preferiram a experiência integrada, contra apenas 23% que preferiram um só canal.   

Entre os critérios mais importantes para a decisão, foram citados a 

possibilidade de pesquisa de novos produtos, a qualidade do serviço, a segurança 

da compra e a fidelização, respectivamente. 

O estudo revelou o que gigantes do e-commerce mundial já se atentaram: o 

e-commerce sozinho não vai sobreviver por muito tempo. Por isso, observa-se 

movimentos como a Amazon abrindo lojas físicas. 

O estudo evidenciou que as lojas físicas não desaparecerão o ponto chave 

para se refletir é o novo papel que a loja do futuro assume. A questão fundamental é 

manter e ampliar a relevância da loja física para que os consumidores continuem 

escolhendo e preferindo comprar nela, mesmo que tenha opção de comprar em 

canais digitais. 
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7 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

 

 

Nesta seção indicam-se as conclusões a respeito da temática proposta, 

tendo como base os objetivos apresentados e a aplicação da pesquisa experimental 

com consumidores para avaliação das preferências pelos ambientes de compras e 

critérios de análise na tomada de decisão. 

 

7.1 CONCLUSÕES 

A presente dissertação teve como objetivo geral examinar, sob o ponto de 

vista do consumidor, o impacto da integração dos canais online e offline (ICO) e as 

preferências de compras. Diante desse objetivo, foram indicados seis outros 

objetivos específicos que tiveram como finalidade apoiar o entendimento do objetivo 

geral para esta dissertação. Os resultados alcançados no cumprimento desses 

objetivos são apresentados a seguir. 

Com relação ao primeiro objetivo – construir cenário laboratorial dos 

ambientes de compra: loja física, loja online e loja integrada para realização do 

estudo de análise do comportamento do consumidor – na seção do estudo de caso 

foram apresentados os três ambientes de compra desenvolvidos para aplicação 

desta pesquisa experimental. Dessa forma foi possível inserir os 81 participantes 

num cenário real de compras e estudar de forma experimental as preferências em 

relação aos critérios e ambientes de compras. 

Em relação ao segundo objetivo específico – definir os critérios de análise de 

investigação (efeitos diretos e indiretos) – optou-se por expandir o estudo 

desenvolvido por Herhausen et al. (2015); foram analisados os efeitos diretos: 

qualidade do serviço percebida e percepção de risco e os efeitos indiretos: intenção 

de compra e pesquisa de intenção na realização de compras em experimento 

realizado com clientes e produtos da marca Havaianas chinelos World Brazil 2014. 

Com base nos critérios de análise foi aplicado o método AHP para priorização dos 

critérios que influenciam na tomada de decisão do consumidor. 

Em referência ao terceiro objetivo – estruturar questionário da pesquisa e 

elaborar roteiro da pesquisa – a estruturação do questionário foi desenvolvida a 

partir dos objetivos: compreender experiência prévia do entrevistado no ambiente 
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online, compreender o perfil do participante para estratificação das análises futuras, 

analisar as preferências e grau de importância dos efeitos no processo decisório de 

compra, avaliar a experiência de compra na loja física, avaliar a experiência de 

compra na loja e-commerce, avaliar a experiência de compra na loja integrada, 

compreender as preferências dos participantes das experiências de compras e medir 

a satisfação do participante com a realização da compra online após o estímulo do 

vale compra. E, por fim, a estruturação do roteiro da pesquisa foi desenvolvido a 

partir de métricas que não manipulem as respostas e os resultados gerados. A 

construção do roteiro da pesquisa ocorreu conforme descrito a seguir: primeiramente 

foi realizada uma explicação no formato de palestra sobre a pesquisa, as três 

experiências e ambientes de compra e os critérios de análise; em seguida a 

realização do sorteio randomizado dos ambientes de compras, entrega do vale 

compra de R$ 15,00 para cada loja, realização das compras nas lojas e resposta ao 

questionário. 

Com relação ao quarto objetivo – aplicar pesquisa experimental nos 

ambientes de compras loja física, loja online e loja integrada – dezoito grupos 

experimentais foram observados no período de 6 de novembro a 19 de novembro de 

2015, totalizando 81 participantes. 

Em relação ao quinto objetivo – estruturar o método de análise estatística da 

pesquisa e aplicar AHP (Analytics Hierarchy Process) para decisão multicritério – 

através da análise estatística foi possível observar a preferência geral dos 

participantes pelos canais de vendas online e offline, realizar as comparações entre 

gênero, faixa etária, escolaridade e renda em relação à preferência pela loja 

integrada. Por fim, analisar de forma geral as preferências entre o single channel 

versus omnichannel. Para expandir a análise e compreender a influência dos 

critérios na tomada de decisão dos compradores foi necessário realizar o estudo a 

partir do método AHP. O método AHP permitiu a análise do comportamento do 

consumidor na experiência de compra física, online e integrada e das preferências 

em relação aos critérios que influenciam na escolha das lojas para novas compras. 

Com relação ao sexto objetivo – compreender a análise do varejo 

omnichannel e a preferência do consumidor nos ambientes de compra e relevância 

dos critérios – são descritas a seguir algumas análises conclusivas do presente 

estudo: 
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 Na análise da experiência prévia de compra online, 66% dos participantes 

compram com pouca ou nenhuma frequência produtos gerais online e 

72% nunca compraram produtos de supermercado pela Internet. Após o 

incentivo com vale compras para experiência no canal online 78% dos 

participantes demonstraram propensão para realizar novas compras de 

itens em geral e 65% comprariam novamente online itens de 

supermercado. Observa-se uma oportunidade para ações de marketing 

promocional no ponto de venda físico para incentivo de compras online 

como forma de ampliar a recorrência das vendas. 

 Na análise do resultado geral de recomendações da loja preferida para 

novas compras, na experiência de compra entre loja física e integrada os 

participantes optaram 39,2% pela loja física versus 35,7% pela loja 

integrada. Na comparação entre e-commerce versus integrada, 74,1% 

preferem a loja integrada frente ao canal de vendas e-commerce. E, por 

fim, na avaliação entre loja física versus e-commerce, 53,6% preferem a 

loja física frente ao canal e-commerce que obteve 25% de preferência. 

Observa-se na visão geral das preferências no interesse de novas 

compras que os canais físicos e integrados são indicados como 

preferência frente ao canal e-commerce. 

 Na análise comparativa das experiências single channel que representam 

as preferências pelos canais físico e/ou e-commerce versus o 

omnichannel que consiste nas preferências indicadas pela loja integrada, 

na avaliação geral 55% dos respondentes preferem a experiência 

omnichannel e 23% preferem a experiência single channel. Observa-se 

que os canais integrados são indicados como preferência frente ao canal 

e-commerce e físico. 

 Na avaliação das preferências do consumidor em relação aos critérios 

que influenciam a compra foi evidenciado que o mesmo prioriza o efeito 

indireto: pesquisa de novos produtos (28%) e o efeito direto: qualidade 

(27%), frente ao efeito direto: segurança (23%) e efeito indireto: comprar 

novamente (22%). 

 Em relação à preferência por ambientes de compras foi evidenciado, por 

meio do índice ICO (integração dos canais online e offline), que o 
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consumidor prioriza ambientes integrados (0,46) e físicos (0,38) frente ao 

ambiente online (0,16). 

 Na análise AHP estratificada composta somente por dois grupos 

experimentais, 27 participantes que compraram na loja física versus a loja 

integrada e os demais 27 participantes que avaliaram loja e-commerce 

versus integrada, no total do estrato os 54 participantes tiveram a 

experiência de compra single channel versus omnichannel para análise 

comparativa dos critérios. Em relação à preferência por ambientes de 

compras foi evidenciado, por meio do índice ICO (integração dos canais 

online e offline), que o consumidor prioriza ambientes integrados (0,60) e 

físicos (0,25) frente ao ambiente online (0,15). Quando submetido à 

análise comparativa do single channel versus omnichannel o consumidor 

demonstrou maior preferência pelos ambientes integrados de compra 

versus experiência num único canal. 

 

Assim, conclui-se que a estratégia de integração dos canais teve 

notoriedade na preferência dos participantes frente aos canais e-commerce e loja 

física, bem como, observa-se que o ICO e a metodologia desenvolvida cumpriram 

com a análise para avaliação da preferência de compras. No varejo sem fronteira 

entre mundo físico e digital, a loja terá papel vital, independentemente do 

posicionamento da marca e a fusão dos canais será inevitável. 

 

 

 

7.2 TRABALHOS FUTUROS 

A presente dissertação não está limitada ao que foi exposto, mas possibilita 

oportunidades para trabalhos futuros, que servem de motivação para novas 

pesquisas, como: validação da metodologia de pesquisa experimental para análise 

do comportamento do consumidor e das preferências de canais de vendas em 

outras categorias de varejo, realização de novos estudos para colocar à prova a 

metodologia proposta e desenvolvimento de novas formas de aplicação. 

A fusão dos canais é inevitável e a estratégia omnichannel, que surgiu em 

2012 e só agora começa a dar os primeiros sinais aplicados no Brasil, já está dando 
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lugar a um novo conceito na Europa, Ásia e Estados Unidos: o “commerce 

relevancy”, criado em 2014. “É a era dos dados, que possibilita saber com quem se 

está negociando e, com isso, oferecer soluções personalizadas e ofertas 

direcionadas ao perfil do cliente em todos os canais, que interagem em todos os 

sentidos”. 

 

Já é possível observar em artigos, sites e blogs, especialistas em tendências 

visualizando e discutindo a próxima onda do omnichannel como o momento de 

transformar o volume de dados disponíveis na web e nas empresas em informações 

relevantes ao consumidor. É a era do commerce relevancy, demonstrado na Figura 

45, que consiste em transformar em relevantes as informações, a ponto de 

individualizar por consumidor ou grupo de consumidores a comunicação de ofertas. 

Essa é a era dos softwares analíticos, na qual a utilização de algoritmos e códigos 

bem estruturados possibilitará a transformação de dados em informações relevantes 

para o consumidor certo, no lugar certo e na hora certa (SOUZA; TOZZI, 2015). 

 

 

Figura 45 - Evolução para o Commerce Relevancy 

FONTE: Souza e Tozzi (2015) 

 

Conforme Souza e Tozzi (2015), o comércio de relevância é a próxima onda 

do omnichannel e irá abordar informações de relevância em cada canal e todas as 

interações com o cliente em quatro principais pilares: recomendação de produtos em 

todos os lugares; localização relevante – em que os clientes recebem recomendação 
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de acordo com a localidade; marketing relevante – relação dos dados e perfis dos 

clientes e analytics (dashboards e business intelligence) relevantes – com 

informações, reconhecimento de imagem, emoções dos clientes e dados. 

Como contribuição e projetos futuros recomenda-se ampliar a pesquisa para 

novos públicos e categorias de varejo para validação dos resultados e comparação 

dos impactos da integração online e offline. 
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GLOSSÁRIO 

Blogs 

Um blog é um site cuja estrutura permite atualização rápida a partir de acréscimos 

dos chamados artigos, ou posts.  

 

Cross channel 

O cliente tem acesso a múltiplos canais como parte da mesma experiência com a 

marca e o varejista tem uma visão única do cliente. 

 

E-commerce 

O e-commerce, que em português significa comércio eletrônico, é uma modalidade 

de comércio que realiza suas transações financeiras por meio de dispositivos e 

plataformas eletrônicas, como computadores e celulares. 

 

Hot Sites 

É um site momentâneo voltado a destacar uma ação de comunicação e marketing 

pontual. 

 

ICO 

Impacto da integração de canais online e offline, definida como a compreensão das 

preferências dos compradores com a incorporação da loja física e online. 

 

Landing Pages 

É a página de destino ou página de entrada, é a página por onde o visitante chega a 

um site, quando um usuário clica em um resultado de busca ou em um anúncio de 

banner ou links patrocinados, eles são direcionados para as landing pages. 

 

Likes 

É uma forma de analisar o quanto você está sendo bem avaliado pelos usuários da 

rede social. 

 

 

 

 



126 

M-commerce 

O Mobile Commerce, que em português significa comércio móvel, é uma modalidade 

de comércio que realiza suas transações por meio de dispositivos móveis para 

compras na web.  

 

Multi channel 

O cliente tem acesso a múltiplos pontos de contato (loja física, loja online, venda 

direta e/ou televendas), agindo de forma independente. O varejista tem 

conhecimento especializado dos canais e as operações funcionam em silos 

funcionais. 

 

Omnichannel 

Processo de maior integração entre a oferta de canais de vendas, promoções e 

relacionamento, conjugado com o estudo sistemático do comportamento do 

consumidor e seu uso no desenvolvimento de negócios.  

O conceito de omnichannel representa a evolução do varejo multicanal, 

proporcionando ao consumidor uma experiência completa e satisfatória por meio de 

todos os canais de compras disponíveis. 

 

P.O.S 

É um ponto de venda ou ponto de serviço do inglês: point of sale ou point of service. 

Pode ser uma caixa registradora em uma loja, ou outro local onde ocorre uma 

transação de venda.  

 

Silos funcionais 

Termo relacionado com os canais de vendas individuais de uma empresa como loja 

física, loja online, venda direta que ficam focados em suas atividades e 

preocupando-se com o sucesso individual e não da empresa como um todo centrado 

no consumidor. 

 

Single channel 

O cliente experimenta um único ponto de contato para realizar compras (loja física, 

loja online, venda direta ou televendas) e o varejista tem um único canal de venda 

para gerenciar. 
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Tweets 

É o nome utilizado para designar as publicações feitas na rede social do Twitter. 
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APÊNDICES 

 

 

APÊNDICE 1 - ESTRUTURA DO QUESTIONÁRIO DA PESQUISA 

a) QUESTIONÁRIO DA PESQUISA LOJA FÍSICA E E-COMMERCE 

 

Questionário Pesquisa - Loja Física e Loja E-Commerce 

 

Etapas # Perguntas Alternativas respostas 

P
ré

-q
u

al
if

ic
aç

ão
 

1 Com que frequência você 

compra itens / produtos pela 

Internet? 

1 - Nenhuma  

2 - Raramente 

3 - Pouca 

4 - Bastante 

5 - Sempre 

2 Com que frequência você 

compra itens / produtos de 

supermercado pela Internet? 

1 - Nenhuma  

2 - Raramente 

3 - Pouca 

4 - Bastante 

5 - Sempre 

Q
u

al
if

ic
aç

ão
 

3 Qual seu sexo? 1 - Feminino  

2 - Masculino 

4 Qual a sua idade? 1 - Entre 18 – 25 anos (inclusive)  

2 - Entre 26 – 33 anos (inclusive) 

3 - Entre 34 – 41 anos (inclusive) 

4 - Entre 42 – 49 anos (inclusive) 

5 - 50 anos ou mais 

5 Qual seu estado civil? 1 - Solteiro (a). 

2 - Casado (a) / mora com um(a) 

companheiro(a). 

3 - Separado(a) / divorciado(a) / desquitado(a). 

4 - Viúvo(a). 

6 Qual o seu grau de 

escolaridade? 

1 - Ensino Médio 

2 - Ensino Superior 

3 - Pós Graduação 

7 Qual sua renda média 

mensal individual? 

1 - Até R$ 639,78 

2 - de R$ 639,78 até R$ 1.446,24  

3 - de R$ 1.446,24 até R$ 2.409,02 
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4 -  de R$ 2.409,02 até R$ 4.427,36 

5 -  de R$ 4.427,36 até R$ 8.695,88 

6 -  de R$ 8.695,88 até R$ 20.272,56 

7 -  Superior a R$ 20.272,56 

M
at

ri
z 

d
e 

co
m

p
ar

aç
ão

 d
e 

cr
it

ér
io

s 

8 O que é mais importante 

para você: qualidade do 

serviço ou segurança 

durante a compra? 

1 - Certeza na Qualidade do Serviço durante a 

Compra 

2 - Preferência por Qualidade do Serviço 

durante a Compra 

3 - Tanto faz 

4 - Preferência por Segurança durante a 

Compra 

5 - Certeza na Segurança durante a Compra 

9 O que é mais importante 

para você: qualidade do 

serviço durante a compra ou 

um ambiente de compra 

onde você possa comprar 

novamente se ficar 

satisfeito? 

1 - Certeza na Qualidade do Serviço durante a 

Compra 

2 - Preferência por Qualidade do Serviço 

durante a Compra 

3 - Tanto faz 

4 - Preferência por ambiente de compra que 

você possa comprar novamente 

5 - Certeza por ambiente de compra que você 

possa comprar novamente 

10 O que é mais importante 

para você: qualidade do 

serviço durante a compra ou 

um ambiente de compra 

onde você possa pesquisar / 

procurar os produtos que 

você deseja comprar? 

1 - Certeza na Qualidade do Serviço durante a 

Compra 

2 - Preferência por Qualidade do Serviço 

durante a Compra 

3 - Tanto faz 

4 - Preferência por ambiente de compra onde 

você possa pesquisar / procurar os produtos 

que você deseja comprar 

5 - Certeza por ambiente de compra onde você 

possa pesquisar / procurar os produtos que 

você deseja comprar 
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11 O que é mais importante 

para você: segurança 

durante a compra ou um 

ambiente de compra onde 

você possa comprar 

novamente se ficar 

satisfeito? 

1 - Certeza por Segurança durante a Compra 

2 - Preferência por Segurança durante a 

Compra 

3 - Tanto faz 

4 - Preferência por  um ambiente de compra 

onde você possa comprar novamente se ficar 

satisfeito 

5 - Certeza  um ambiente de compra onde você 

possa comprar novamente se ficar satisfeito 

12 O que é mais importante 

para você: segurança 

durante a compra ou um 

ambiente de compra onde 

você possa pesquisar / 

procurar os produtos que 

você deseja comprar? 

1 - Certeza por Segurança durante a Compra 

2 - Preferência por Segurança durante a 

Compra 

3 - Tanto faz 

4 - Preferência  um ambiente de compra onde 

você possa pesquisar / procurar os produtos 

que você deseja comprar 

5 - Certeza  um ambiente de compra onde você 

possa pesquisar / procurar os produtos que 

você deseja comprar 

13 O que é mais importante 

para você: um ambiente de 

compra onde você possa 

comprar novamente se ficar 

satisfeito ou um ambiente de 

compra onde você possa 

pesquisar / procurar os 

produtos que você deseja 

comprar? 

1 - Certeza por um ambiente de compra onde 

você possa comprar novamente se ficar 

satisfeito 

2 - Preferência um ambiente de compra onde 

você possa comprar novamente se ficar 

satisfeito 

3 - Tanto faz 

4 - Preferência por um ambiente de compra 

onde você possa pesquisar / procurar os 

produtos que você deseja comprar 

5 - Certeza por um ambiente de compra onde 

você possa pesquisar / procurar os produtos 

que você deseja comprar 

E
xp

er
iê

n
ci

a 
L

o
ja

 

F
ís

ic
a 

14 Qual a sua percepção em 

relação à qualidade do 

serviço? 

1 - pior do que a esperada  

2 - abaixo da esperada 

3 - esperada 

4 - acima da esperada 

5 - superou a expectativa 
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15 Como você avalia o risco de 

comprar na loja física? 

Gerou alguma insegurança 

durante a compra em 

relação às características 

dos produtos, formas de 

pagamento e/ou entrega? 

1 - nenhum risco 

2 - pouco risco 

3 - indiferente 

4 - muito risco 

5 - risco altíssimo 

16 Qual é a probabilidade de 

comprar novamente na loja 

física? 

1 - nenhuma                                                                                                     

2 - pouca                                                                                                           

3 - talvez                                                                                                            

4 - quase certo                                                                                                 

5 - com certeza 

17 Digamos que você esteja 

procurando um produto 

novo, você iria a uma loja 

física para pesquisar? 

1 - de jeito nenhum                                                                                        

2 - improvável                                                                                                 

3 - indiferente                                                                                                  

4 - provavelmente                                                                                           

5 - com certeza 

E
xp

er
iê

n
ci

a 
E

-c
o

m
m

er
ce

 

18 Qual a sua percepção em 

relação à qualidade do 

serviço? 

1 - pior do que a esperada                                                                           

2 - abaixo da esperada                                                                                  

3 - esperada                                                                                                     

4 - acima da esperada                                                                                  

5 - superou a expectativa 

19 Como avalia o risco de 

comprar na loja e-

commerce? Gerou alguma 

insegurança durante a 

compra em relação as 

características dos produtos, 

formas de pagamento e/ou 

entrega? 

1 - nenhum risco                                                                                              

2 - pouco risco                                                                                                 

3 - indiferente                                                                                                 

4 - muito risco                                                                                                 

5 - risco altíssimo 

20 Qual é a probabilidade de 

comprar novamente no 

mercado em uma loja e-

commerce? 

1 - nenhuma                                                                                                     

2 - pouca                                                                                                           

3 - talvez                                                                                                            

4 - quase certo                                                                                                 

5 - com certeza 

21 Digamos que você esteja 

procurando um produto novo 

você iria à loja e-commerce 

para pesquisar? 

1 - de jeito nenhum                                                                                        

2 - improvável                                                                                                 

3 - indiferente                                                                                                  

4 - provavelmente                                                                                           

5 - com certeza 
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26 Em relação à qualidade do 

serviço prestada qual 

ambiente ofereceu melhor 

experiência em relação ao 

esperado? 

1 - Certeza na Loja Física 

2 - Preferência por Loja Física 

3 - Tanto faz 

4 - Preferência por E-commerce 

5 - Certeza no E-commerce 

27 Em qual ambiente você se 

sentiu mais seguro para 

fazer a compra? 

Considerando as 

características dos produtos, 

formas de pagamento e/ou 

entrega: 

1 - Certeza na Loja Física 

2 - Preferência por Loja Física 

3 - Tanto faz 

4 - Preferência por E-commerce 

5 - Certeza no E-commerce 

28 Qual ambiente você prefere 

para uma nova compra? 

1 - Certeza na Loja Física 

2 - Preferência por Loja Física 

3 - Tanto faz 

4 - Preferência por E-commerce 

5 - Certeza no E-commerce 

29 Digamos que você esteja 

querendo comprar um 

produto novo em qual 

ambiente você prefere 

pesquisar / procurar? 

1 - Certeza na Loja Física 

2 - Preferência por Loja Física 

3 - Tanto faz 

4 - Preferência por E-commerce 

5 - Certeza no E-commerce 

F
ec

h
am

en
to

 

30 Após a experiência de 

compra na pesquisa você 

compraria itens/produtos 

pela Internet? 

1 - Nunca 

2 - Raramente 

3 - Talvez 

4 - Quase certo 

5 - Com certeza 

31 Após a experiência de 

compra na pesquisa você 

compraria itens/produtos de 

supermercado pela Internet? 

1 - Nunca 

2 - Raramente 

3 - Talvez 

4 - Quase certo 

5 - Com certeza 
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b) QUESTIONÁRIO DA PESQUISA LOJA FÍSICA E INTEGRADA 

 

Questionário Pesquisa - Loja Física e Loja Integrada 

 

Etapas # Perguntas Alternativas respostas 

P
ré

-q
u

al
if

ic
aç

ão
 

1 Com que frequência você 

compra itens / produtos pela 

Internet? 

1 - Nenhuma  

2 - Raramente 

3 - Pouca 

4 - Bastante 

5 - Sempre 

2 Com que frequência você 

compra itens / produtos de 

supermercado pela Internet? 

1 - Nenhuma  

2 - Raramente 

3 - Pouca 

4 - Bastante 

5 - Sempre 

Q
u

al
if

ic
aç

ão
 

3 Qual seu sexo? 1 - Feminino  

2 - Masculino 

4 Qual a sua idade? 

 

1 - Entre 18 – 25 anos (inclusive)  

2 - Entre 26 – 33 anos (inclusive) 

3 - Entre 34 – 41 anos (inclusive) 

4 - Entre 42 – 49 anos (inclusive) 

5 - 50 anos ou mais 

5 Qual seu estado civil? 1 - Solteiro (a). 

2 - Casado (a) / mora com um(a) 

companheiro(a). 

3 - Separado(a) / divorciado(a) / desquitado(a). 

4 - Viúvo(a). 

6 Qual o seu grau de 

escolaridade? 

1 - Ensino Médio 

2 - Ensino Superior 

3 - Pós Graduação 

7 Qual sua renda média 

mensal individual? 

1 - Até R$ 639,78 

2 - de R$ 639,78 até R$ 1.446,24  

3 - de R$ 1.446,24 até R$ 2.409,02 

4 - de R$ 2.409,02 até R$ 4.427,36 

5 - de R$ 4.427,36 até R$ 8.695,88  

6 - de R$ 8.695,88 até R$ 20.272,56  

7 - Superior a R$ 20.272,56 
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M
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 d
e 

cr
it

ér
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8 O que é mais importante 

para você: qualidade do 

serviço ou segurança 

durante a compra? 

1 - Certeza na Qualidade do Serviço durante a 

Compra 

2 - Preferência por Qualidade do Serviço 

durante a Compra 

3 - Tanto faz 

4 - Preferência por Segurança durante a 

Compra 

5 - Certeza na Segurança durante a Compra 

9 O que é mais importante 

para você: qualidade do 

serviço durante a compra ou 

um ambiente de compra 

onde você possa comprar 

novamente se ficar 

satisfeito? 

1 - Certeza na Qualidade do Serviço durante a 

Compra 

2 - Preferência por Qualidade do Serviço 

durante a Compra 

3 - Tanto faz 

4 - Preferência por ambiente de compra que 

você possa comprar novamente 

5 - Certeza por ambiente de compra que você 

possa comprar novamente 

10 O que é mais importante 

para você: qualidade do 

serviço durante a compra ou 

um ambiente de compra 

onde você possa pesquisar / 

procurar os produtos que 

você deseja comprar? 

1 - Certeza na Qualidade do Serviço durante a 

Compra 

2 - Preferência por Qualidade do Serviço 

durante a Compra 

3 - Tanto faz 

4 - Preferência por ambiente de compra onde 

você possa pesquisar / procurar os produtos 

que você deseja comprar 

5 - Certeza por ambiente de compra onde você 

possa pesquisar / procurar os produtos que 

você deseja comprar 

11 O que é mais importante 

para você: segurança 

durante a compra ou um 

ambiente de compra onde 

você possa comprar 

novamente se ficar 

satisfeito? 

1 - Certeza por Segurança durante a Compra 

2 - Preferência por Segurança durante a 

Compra 

3 - Tanto faz 

4 - Preferência por  um ambiente de compra 

onde você possa comprar novamente se ficar 

satisfeito 

5 - Certeza  um ambiente de compra onde você 

possa comprar novamente se ficar satisfeito 
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12 O que é mais importante 

para você: segurança 

durante a compra ou um 

ambiente de compra onde 

você possa pesquisar / 

procurar os produtos que 

você deseja comprar? 

1 - Certeza por Segurança durante a Compra 

2 - Preferência por Segurança durante a 

Compra 

3 - Tanto faz 

4 - Preferência um ambiente de compra onde 

você possa pesquisar / procurar os produtos 

que você deseja comprar 

5 - Certeza um ambiente de compra onde você 

possa pesquisar / procurar os produtos que 

você deseja comprar 

13 O que é mais importante 

para você: um ambiente de 

compra onde você possa 

comprar novamente se ficar 

satisfeito ou um ambiente de 

compra onde você possa 

pesquisar / procurar os 

produtos que você deseja 

comprar? 

1 - Certeza por um ambiente de compra onde 

você possa comprar novamente se ficar 

satisfeito 

2 - Preferência um ambiente de compra onde 

você possa comprar novamente se ficar 

satisfeito 

3 - Tanto faz 

4 - Preferência por um ambiente de compra 

onde você possa pesquisar / procurar os 

produtos que você deseja comprar 

5 - Certeza por um ambiente de compra onde 

você possa pesquisar / procurar os produtos 

que você deseja comprar 

E
xp

er
iê

n
ci

a 
L

o
ja

 F
ís

ic
a 

14 Qual a sua percepção em 

relação à qualidade do 

serviço? 

1 - pior do que a esperada                                                                           

2 - abaixo da esperada                                                                                  

3 - esperada                                                                                                     

4 - acima da esperada                                                                                  

5 - superou a expectativa 

15 Como você avalia o risco de 

comprar na loja física? 

Gerou alguma insegurança 

durante a compra em 

relação às características 

dos produtos, formas de 

pagamento e/ou entrega? 

1 - nenhum risco                                                                                              

2 - pouco risco                                                                                                 

3 - indiferente                                                                                                 

4 - muito risco                                                                                                 

5 - risco altíssimo 

16 Qual é a probabilidade de 

comprar novamente na loja 

física? 

1 - nenhuma                                                                                                     

2 - pouca                                                                                                           

3 - talvez                                                                                                            

4 - quase certo                                                                                                 

5 - com certeza 
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17 Digamos que você esteja 

procurando um produto 

novo, você iria a uma loja 

física para pesquisar? 

1 - de jeito nenhum                                                                                        

2 - improvável                                                                                                 

3 - indiferente                                                                                                  

4 - provavelmente                                                                                           

5 - com certeza 

E
xp

er
iê

n
ci

a 
L

o
ja

 In
te

g
ra

d
a 

O
m

n
i 

22 Qual a sua percepção em 

relação a qualidade do 

serviço? 

1 - pior do que a esperada                                                                           

2 - abaixo da esperada                                                                                  

3 - esperada                                                                                                     

4 - acima da esperada                                                                                  

5 - superou a expectativa 

23 Como avalia o risco de 

comprar na loja integrada? 

Gerou alguma insegurança 

durante a compra em 

relação às características 

dos produtos, formas de 

pagamento e/ou entrega? 

1 - nenhum risco                                                                                              

2 - pouco risco                                                                                                 

3 - indiferente                                                                                                 

4 - muito risco                                                                                                 

5 - risco altíssimo 

24 Qual é a probabilidade de 

comprar novamente no 

mercado na loja integrada? 

1 - nenhuma                                                                                                     

2 - pouca                                                                                                           

3 - talvez                                                                                                            

4 - quase certo                                                                                                 

5 - com certeza 

25 Digamos que você esteja 

procurando um produto novo 

você iria a uma loja 

integrada para pesquisar? 

1 - de jeito nenhum                                                                                        

2 - improvável                                                                                                 

3 - indiferente                                                                                                  

4 - provavelmente                                                                                           

5 - com certeza 

C
o

m
p

ar
at

iv
o

 E
xp

er
iê

n
ci

as
 

26 Em relação à qualidade do 

serviço prestada qual 

ambiente ofereceu melhor 

experiência em relação ao 

esperado? 

1 - Certeza na Loja Física 

2 - Preferência por Loja Física 

3 - Tanto faz 

4 - Preferência pela Loja Integrada 

5 - Certeza na Loja Integrada 

27 Em qual ambiente você se 

sentiu mais seguro para 

fazer a compra? 

Considerando as 

características dos produtos, 

formas de pagamento e/ou 

entrega: 

1 - Certeza na Loja Física 

2 - Preferência por Loja Física 

3 - Tanto faz 

4 - Preferência pela Loja Integrada 

5 - Certeza na Loja Integrada 
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28 Qual ambiente você prefere 

para uma nova compra? 

1 - Certeza na Loja Física 

2 - Preferência por Loja Física 

3 - Tanto faz 

4 - Preferência pela Loja Integrada 

5 - Certeza na Loja Integrada 

29 Digamos que você esteja 

querendo comprar um 

produto novo em qual 

ambiente você prefere 

pesquisar / procurar? 

1 - Certeza na Loja Física 

2 - Preferência por Loja Física 

3 - Tanto faz 

4 - Preferência pela Loja Integrada 

5 - Certeza na Loja Integrada 

F
ec

h
am

en
to

 

30 Após a experiência de 

compra na pesquisa você 

compraria itens/produtos 

pela Internet? 

1 - Nunca 

2 - Raramente 

3 - Talvez 

4 - Quase certo 

5 - Com certeza 

31 Após a experiência de 

compra na pesquisa você 

compraria itens/produtos de 

supermercado pela Internet? 

1 - Nunca 

2 - Raramente 

3 - Talvez 

4 - Quase certo 

5 - Com certeza 
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c) QUESTIONÁRIO DA PESQUISA LOJA E-COMMERCE E INTEGRADA 

 

Questionário Pesquisa - Loja E-commerce e Loja Integrada 

 

Etapas # Perguntas Alternativas respostas 

P
ré

-q
u

al
if

ic
aç

ão
 

1 Com que frequência você 

compra itens / produtos pela 

Internet? 

1 - Nenhuma  

2 - Raramente 

3 - Pouca 

4 - Bastante 

5 - Sempre 

2 Com que frequência você 

compra itens / produtos de 

supermercado pela Internet? 

1 - Nenhuma  

2 - Raramente 

3 - Pouca 

4 - Bastante 

5 - Sempre 

Q
u

al
if

ic
aç

ão
 

3 Qual seu sexo? 1 - Feminino  

2 - Masculino 

4 Qual a sua idade? 

 

1 - Entre 18 – 25 anos (inclusive)  

2 - Entre 26 – 33 anos (inclusive) 

3 - Entre 34 – 41 anos (inclusive) 

4 - Entre 42 – 49 anos (inclusive) 

5 - 50 anos ou mais 

5 Qual seu estado civil? 1 - Solteiro (a). 

2 - Casado (a) / mora com um(a) 

companheiro(a). 

3 - Separado(a) / divorciado(a) / desquitado(a). 

4 - Viúvo(a). 

6 Qual o seu grau de 

escolaridade? 

1 - Ensino Médio 

2 - Ensino Superior 

3 - Pós Graduação 

7 Qual sua renda média 

mensal individual? 

1 - Até R$ 639,78 

2 - de R$ 639,78 até R$ 1.446,24  

3 - de R$ 1.446,24 até R$ 2.409,02 

4 - de R$ 2.409,02 até R$ 4.427,36 

5 - de R$ 4.427,36 até R$ 8.695,88 

6 - de R$ 8.695,88 até R$ 20.272,56  

7 - Superior a R$ 20.272,56 
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8 O que é mais importante 

para você: qualidade do 

serviço ou segurança 

durante a compra? 

1 - Certeza na Qualidade do Serviço durante a 

Compra 

2 - Preferência por Qualidade do Serviço 

durante a Compra 

3 - Tanto faz 

4 - Preferência por Segurança durante a 

Compra 

5 - Certeza na Segurança durante a Compra 

9 O que é mais importante 

para você: qualidade do 

serviço durante a compra ou 

um ambiente de compra 

onde você possa comprar 

novamente se ficar 

satisfeito? 

1 - Certeza na Qualidade do Serviço durante a 

Compra 

2 - Preferência por Qualidade do Serviço 

durante a Compra 

3 - Tanto faz 

4 - Preferência por ambiente de compra que 

você possa comprar novamente 

5 - Certeza por ambiente de compra que você 

possa comprar novamente 

10 O que é mais importante 

para você: qualidade do 

serviço durante a compra ou 

um ambiente de compra 

onde você possa pesquisar / 

procurar os produtos que 

você deseja comprar? 

1 - Certeza na Qualidade do Serviço durante a 

Compra 

2 - Preferência por Qualidade do Serviço 

durante a Compra 

3 - Tanto faz 

4 - Preferência por ambiente de compra onde 

você possa pesquisar / procurar os produtos 

que você deseja comprar 

5 - Certeza por ambiente de compra onde você 

possa pesquisar / procurar os produtos que 

você deseja comprar 

11 O que é mais importante 

para você: segurança 

durante a compra ou um 

ambiente de compra onde 

você possa comprar 

novamente se ficar 

satisfeito? 

1 - Certeza por Segurança durante a Compra 

2 - Preferência por Segurança durante a 

Compra 

3 - Tanto faz 

4 - Preferência por  um ambiente de compra 

onde você possa comprar novamente se ficar 

satisfeito 

5 - Certeza  um ambiente de compra onde você 

possa comprar novamente se ficar satisfeito 
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12 O que é mais importante 

para você: segurança 

durante a compra ou um 

ambiente de compra onde 

você possa pesquisar / 

procurar os produtos que 

você deseja comprar? 

1 - Certeza por Segurança durante a Compra 

2 - Preferência por Segurança durante a 

Compra 

3 - Tanto faz 

4 - Preferência  um ambiente de compra onde 

você possa pesquisar / procurar os produtos 

que você deseja comprar 

5 - Certeza  um ambiente de compra onde você 

possa pesquisar / procurar os produtos que 

você deseja comprar 

13 O que é mais importante 

para você: um ambiente de 

compra onde você possa 

comprar novamente se ficar 

satisfeito ou um ambiente de 

compra onde você possa 

pesquisar / procurar os 

produtos que você deseja 

comprar? 

1 - Certeza por um ambiente de compra onde 

você possa comprar novamente se ficar 

satisfeito 

2 - Preferência um ambiente de compra onde 

você possa comprar novamente se ficar 

satisfeito 

3 - Tanto faz 

4 - Preferência por um ambiente de compra 

onde você possa pesquisar / procurar os 

produtos que você deseja comprar 

5 - Certeza por um ambiente de compra onde 

você possa pesquisar / procurar os produtos 

que você deseja comprar 

E
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14 Qual a sua percepção em 

relação à qualidade do 

serviço? 

1 - pior do que a esperada                                                                           

2 - abaixo da esperada                                                                                  

3 - esperada                                                                                                     

4 - acima da esperada                                                                                  

5 - superou a expectativa 

15 Como avalia o risco de 

comprar na loja e-

commerce? Gerou alguma 

insegurança durante a 

compra em relação as 

características dos produtos, 

formas de pagamento e/ou 

entrega? 

1 - nenhum risco                                                                                              

2 - pouco risco                                                                                                 

3 - indiferente                                                                                                 

4 - muito risco                                                                                                 

5 - risco altíssimo 
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16 Qual é a probabilidade de 

comprar novamente no 

mercado em uma loja e-

commerce? 

1 - nenhuma                                                                                                     

2 - pouca                                                                                                           

3 - talvez                                                                                                            

4 - quase certo                                                                                                 

5 - com certeza 

17 Digamos que você esteja 

procurando um produto novo 

você iria à loja e-commerce 

para pesquisar? 

1 - de jeito nenhum                                                                                        

2 - improvável                                                                                                 

3 - indiferente                                                                                                  

4 - provavelmente                                                                                           

5 - com certeza 

E
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iê
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E
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18 Qual a sua percepção em 

relação a qualidade do 

serviço? 

1 - pior do que a esperada                                                                           

2 - abaixo da esperada                                                                                  

3 - esperada                                                                                                     

4 - acima da esperada                                                                                  

5 - superou a expectativa 

19 Como avalia o risco de 

comprar na loja integrada? 

Gerou alguma insegurança 

durante a compra em 

relação às características 

dos produtos, formas de 

pagamento e/ou entrega? 

1 - nenhum risco                                                                                              

2 - pouco risco                                                                                                 

3 - indiferente                                                                                                 

4 - muito risco                                                                                                 

5 - risco altíssimo 

20 Qual é a probabilidade de 

comprar novamente no 

mercado na loja integrada? 

1 - nenhuma                                                                                                     

2 - pouca                                                                                                           

3 - talvez                                                                                                            

4 - quase certo                                                                                                 

5 - com certeza 

21 Digamos que você esteja 

procurando um produto novo 

você iria a uma loja 

integrada para pesquisar? 

1 - de jeito nenhum                                                                                        

2 - improvável                                                                                                 

3 - indiferente                                                                                                  

4 - provavelmente                                                                                           

5 - com certeza 

C
o
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p
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 26 Em relação à qualidade do 

serviço prestada qual 

ambiente ofereceu melhor 

experiência em relação ao 

esperado? 

1 - Certeza na Loja E-commerce 

2 - Preferência por Loja E-commerce 

3 - Tanto faz 

4 - Preferência pela Loja Integrada 

5 - Certeza na Loja Integrada 
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27 Em qual ambiente você se 

sentiu mais seguro para 

fazer a compra? 

Considerando as 

características dos produtos, 

formas de pagamento e/ou 

entrega: 

1 - Certeza na Loja E-commerce 

2 - Preferência por Loja E-commerce 

3 - Tanto faz 

4 - Preferência pela Loja Integrada 

5 - Certeza na Loja Integrada 

28 Qual ambiente você prefere 

para uma nova compra? 

1 - Certeza na Loja E-commerce 

2 - Preferência por Loja E-commerce 

3 - Tanto faz 

4 - Preferência pela Loja Integrada 

5 - Certeza na Loja Integrada 

29 Digamos que você esteja 

querendo comprar um 

produto novo em qual 

ambiente você prefere 

pesquisar / procurar? 

1 - Certeza na Loja E-commerce 

2 - Preferência por Loja E-commerce 

3 - Tanto faz 

4 - Preferência pela Loja Integrada 

5 - Certeza na Loja Integrada 

F
ec

h
am

en
to

 

30 Após a experiência de 

compra na pesquisa você 

compraria itens/produtos 

pela Internet? 

1 - Nunca 

2 - Raramente 

3 - Talvez 

4 - Quase certo 

5 - Com certeza 

31 Após a experiência de 

compra na pesquisa você 

compraria itens/produtos de 

supermercado pela Internet? 

1 - Nunca 

2 - Raramente 

3 - Talvez 

4 - Quase certo 

5 - Com certeza 
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APÊNDICE 2 - DESCRIÇÃO DA PALESTRA: APRESENTAÇÃO DA PESQUISA 

EXPERIMENTAL 
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APÊNDICE 3 - LISTA DOS PRODUTOS DISPONÍVEIS PARA OS 

CONSUMIDORES COMPRAREM DURANTE A REALIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

 

Tabela de Preços de Produtos 

 

  Categoria Nome do produto 

1 

M
E

R
C

E
A

R
IA

 

Mistura para bolo sabor baunilha Sol 

2 Mistura para bolo sabor chocolate Sol 

3 Mistura para bolo sabor chocolate Condor 

4 Mistura para bolo sabor cenoura Condor 

5 Leite condensado Frimesa  

6 Nescau 2.0 Nestlé  

7 Milho em conserva 300g 

8 Ervilha em conserva 300g 

9 Maionese Hellmann's 550g 

10 Vinagre de Álcool Condor 750ml 

11 Óleo de Soja Liza 900ml  

12 Óleo de Soja Soya 900ml  

13 Óleo de Soja Cocamar  

14 

B
O

M
B

O
N

IÈ
R

E
 

Doce de morango Oliveira  

15 Doce de banana Oliveira 

16 Pacote de bala sabor maçã com banana Yogurte 

17 Doce de Goiaba Oliveira  

18 Bis Laka chocolate branco 

19 Bis Laka chocolate  

20 Caixa de Bombom Nestlé 

21 Caixa de Bombom Lacta 

22 Caixa de Bombom Garoto 

23 Wafer Toddy sabor chocolate  

24 Biscoito Traquinas sabor morango  

25 Biscoito Traquinas sabor chocolate 

26 Biscoito Club Social original  

27 Biscoito Água e Sal Condor 

28 Biscoito Maisena Condor  

29 Biscoito Cream Cracker Condor  
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30 
A

L
IM

E
N

T
O

S
 

Farofa Pronta sabor bacon Condor  

31 Farofa Pronta sabor alho e cebola Condor  

32 Feijão Carioca Condor  

33 Feijão Preto Condor  

34 Arroz Tipo 1 1kg Condor 

35 Arroz Parboilizado 1kg Condor 

36 Arroz Parboilizado 5kg Condor 

37 Arroz Tipo 1  5kg Condor 

38 

L
IM

P
E

Z
A

 

Detergente Condor Clear 

39 Detergente Condor Neutro  

40 Amaciante Baby Soft toque de alegria 2L  

41 Amaciante Baby Soft toque de carinho 2L 

42 Desinfetante Clean Plus Pinho 2L 

43 Desinfetante Clean Plus Floral 2L 

44 Multiuso Veja pacote com 3 

45 Papel Higiênico Condor 16 rolos  

46 Álcool Condor  

47 Veja Multiuso Avulso  

48 

B
E

B
ID

A
S

 

Nescafé Nestlé 50g 

49 Água Mineral Condor  

50 Coca Cola  

51 Suco Sufresh Soyos sabor uva  

52 Suco Sufresh Soyos sabor pêssego  

53 Suco Sufresh Soyos sabor laranja  

54 Suco Sufresh sabor néctar pêssego 

55 Suco Sufresh sabor néctar uva 

56 Suco Maguary néctar de laranja  

57 Suco Maguary néctar de uva 

58 Suco Maguary néctar de pêssego 
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APÊNDICE 4 – APRESENTAÇÃO DOS DADOS DA PESQUISA EXPERIMENTAL - 

DETALHADA  

a) FÍSICA E E-COMMERCE 
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b) LOJA FÍSICA E LOJA INTEGRADA 

 



159 

 



160 

 



161 

 



162 
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c) LOJA E-COMMERCE E LOJA INTEGRADA 
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