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RESUMO 

Produtos de moda, como vestuário e acessórios, possuem atributos que são 

melhor analisados pelo toque, como maciez, textura e caimento, portanto, a 

compra dessa categoria pela Internet pode ser vista como mais arriscada, 

devido a impossibilidade de transmitir esse sentido. Todavia, a qualidade 

percebida pode ser otimizada, uma vez que as lojas virtuais apresentem 

informações pictoriais e textuais suficientes para uma análise mais realista e 

sensorial. Este estudo buscou identificar se a quantidade de informações 

presentes no meio online influencia no processo de decisão de compra, assim 

como na percepção de qualidade do produto. Ademais, como esse estudo 

focou-se no comércio on-line de roupas, as variáveis: necessidade de toque e 

envolvimento com o produto, também serão testadas, para verificar suas 

moderações na intenção de compra. A fim de testar o modelo proposto, foi 

realizado um experimento 2x2 entre sujeitos, e coletou-se 264 respostas ao 

questionário desenvolvido. Foi realizada uma regressão linear múltipla, que 

averiguou que mais informações sensoriais presentes na descrição dos 

produtos auxilia em uma melhor geração de imagem háptica, influenciando 

positivamente a qualidade percebida e intenção de compra. Esses resultados 

se assemelham com os encontrados nos estudos de Park (2006) e Rodrigues 

e Silva (2013). Buscou-se com este trabalho apresentar resultados gerenciais 

a fim de melhor entender o consumidor on-line, devido a grande aderência a 

este canal, além de discutir meios de minimizar possíveis riscos percebidos 

pelos consumidores no ambiente on-line, devido a impossibilidade de tocar 

nos produtos ofertados. 

Palavras-chave: Marketing Internacional, Comportamento do Consumidor, 

Necessidade do Toque, Comércio Eletrônico, Imagem háptica. 

 

 

 



 

ABSTRACT 

The e-commerce, since its introduction, presents several facilities for 

consumers as convenience, facility in comparing prices and availability of 

information.  However, despite the many benefits, this medium offers risks in 

buying situation. Still, due to financial insecurities or inability to touch and 

feel the product, many individuals choose not to use this medium. Fashion 

products, such as apparel and accessories, have attributes that are best 

analyzed by touch, as softness, texture and fit, so the purchase of this 

category over the Internet can be seen as riskier, due to inability to convey 

that sense. However, perceived quality may be optimized once virtual stores 

present sufficient pictorial and textual information for a more realistic and 

sensorial analysis. This project seeks to identify if the quantity of information 

presented in online medium influences the purchase decision process as well 

as the perception of quality of the product. Moreover, since this study 

focused on online trading of apparel, the variables need for touch and 

involvement with the product was also tested. In order to test the proposed 

model, an experiment 2x2 between subjects was held, and collected 264 

responses to the questionnaire developed. A multiple linear regression was 

performed, finding that more sensory information present in the description 

of a product assists in a better generation of haptic image, positively 

influencing the perceived quality and purchase intent. These results resemble 

to the ones found in the studies of Park (2006) and Rodrigues and Silva 

(2013). This work present management results in order to better understand 

online consumer, due to the large adherence to this channel, and discuss 

ways to minimize possible risks perceived by consumers in the online 

environment, due to the impossibility of touching the products offered. 

Keywords: International Marketing, Consumer Behavior, Need for touch, 

e-Commerce, Haptic Imagery. 
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1 INTRODUÇÃO 

A compra de produtos de moda no ambiente on-line pode transmitir risco 

pelo fato do consumidor não conseguir averiguar muitos fatores importantes 

para a escolha, como caimento, cor e qualidade do tecido (KARTSOUNIS; 

MAGNENAT-THALMANN; RODRIAN, 2001). Ainda, uma vez que consumidores 

obtêm a maior parte das informações de um produto pela visão e pelo tato, a 

falta da possibilidade de tocar e sentir o produto pode exercer uma influência 

negativa nessa experiência. Isso ocorre por não ser possível transmitir essas 

características via on-line, e mais, as informações normalmente oferecidas 

podem não ser suficientes para avaliar o produto. (GREWAL; LEVY; 

LEHMANN, 2004). Uma forma de melhorar a apresentação on-line de 

produtos e de transmitir uma qualidade superior seria oferecer descrições 

visuais e textuais suficientes para que o consumidor obtenha uma 

compensação pela falta do toque (PECK; CHILDERS, 2003). 

Com o advento da Internet e das novas tecnologias, diversas atividades 

do dia-a-dia, que antes despediam tempo, tornaram-se possíveis de serem 

realizadas em segundos. Além dos benefícios da criação da rede como o 

aumento da interação e do fluxo de informações, foram eliminadas barreiras 

geográficas entre pessoas e possibilitou-se a inserção e inclusão de todos os 

atores sociais, ou seja, fornecedores, intermediários e consumidores 

(CONFORTO; SANTAROSA, 2002).  A Internet atualmente deixa de ser uma 

ferramenta militar ou acadêmica, como era na época em que foi criada, e 

passa a fazer parte do cotidiano de todas as pessoas. Ainda, com o auxílio de 

tablets e smartphones as pessoas estão conectadas diariamente e a todo 

tempo à rede. Dessa forma, a troca de informações, dados e opiniões, a 

interação e o relacionamento estão sendo gradativamente transferido para o 

ambiente on-line (GRAEML; VOLPI; GRAEML, 2004). 

Em 1996, cinco anos depois do lançamento para o mundo da Word Wide 

Web – aplicação de compartilhamento de informação desenvolvido por Tim 

Burns Lee - e o primeiro site em HTML ser criado (CASTELLS, 2003), o 
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número de pessoas conectadas à Internet ultrapassava 30 milhões de 

pessoas (INTERNETWORDSTATS, 2015). Devido a uma boa fase econômica a 

rede cresceu aceleradamente, nascendo dessa época empresas como Yahoo, 

América On-Line (AOL), Amazon e eBay. Essas duas últimas atuantes no 

setor do comércio on-line, a Amazon tornando-se a maior livraria on-line do 

mundo, que hoje em dia passou a vender diversos tipos de produtos, e a 

eBay o maior site de compra e venda de bens entre consumidores 

(PELLANDA, 2005). Ou seja, com as mudanças tecnológicas e o surgimento 

da Internet as empresas foram capazes de se reinventar e passar a oferecer 

seus produtos em meios até então inexistentes (KOTHA, 1998). 

O comercio eletrônico tornou-se uma opção viável não somente para 

grandes e médias empresas, mas principalmente para micro e pequenas, 

devido ao fato de não ser necessário um investimento inicial elevado (o custo 

de transação é baixo) e existir diversas plataformas disponíveis gratuitas 

para criação de um ambiente de venda on-line. Esses fatores auxiliam na 

entrada de novas empresas e competidores, e assim a dinâmica da 

competitividade no mercado foi alterada, passando a ser mais equilibrada 

(KOTHA, 1998).   

Do outro lado, o número de consumidores on-line, desde o surgimento 

deste mercado, apresenta crescimentos constantes. O sucesso se dá por 

oferecer praticidade, conveniência, mais opções e meios de pagamento, 

assim como possibilidade de comprar em todo território brasileiro e 

internacional sem sair de casa (PELLANDA, 2005). O consumidor por sua vez, 

acredita que a busca no ambiente on-line é uma forma de economizar, pois 

este espera que encontrará melhores preços. Além disso, conforme Sterne 

(2000), compradores on-line ou e-compradores detêm expectativas cada vez 

maiores, desejando ter acesso a todas as informações de seu pedido, maior 

conveniência, melhores processos e seleção de produtos, assim como 

características do seu próprio comportamento de compra e recompensas pelo 

relacionamento com a empresa baseado em sua lealdade. 
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Mesmo com o crescente número de consumidores on-line, ainda há uma 

parte que possui uma aversão a esse canal devido ao risco que ele pode 

proporcionar. Compras pela Internet envolvem um maior nível de incerteza 

comparado a ambientes físicos, isso acontece porque esse tipo de atividade 

ainda é novo para uma grande parcela das pessoas, sendo que essas estão 

acostumadas ao modo tradicional de escolher produtos e realizar 

pagamentos (LIM et al., 2006). Essa incerteza surge do fato que existe uma 

falta de confiança nos ambientes on-line, que desencorajam os consumidores 

a construir esse relacionamento com o novo canal. 

Ou seja, a probabilidade de um consumidor realizar uma compra depende 

do risco percebido e da qualidade percebida do produto (BHATNAGAR; MISRA; 

RAO, 2000). Segurança na transação e dos dados financeiros são as 

principais preocupações nessa ocasião. Além disso, preocupações com a 

qualidade e a impossibilidade de tocar o produto são outros fatores 

discutidos (SCHINEIDER, 2010). Conforme Yu, Lee e Damhorst (2012), 

quando a compra se refere a artigo de moda, a intangibilidade é a maior 

determinante de risco, ao invés de segurança, privacidade e preocupações 

com o sistema utilizado. 

A impossibilidade de tocar e sentir o produto torna-se a maior barreira 

neste caso (EGGERT, 2006), pois o consumidor não consegue obter todas as 

informações necessárias para tomar sua decisão. Imagens do produto e do 

tecido, assim como suas descrições e propriedades associadas, somadas a 

informações sensoriais poderiam auxiliar o consumidor a recordar de 

compras passadas e experiências tocando tecidos parecidos, o que facilitaria 

a percepção de qualidade do produto. 

O comportamento de compra de produtos de moda é basicamente uma 

experiência multissensorial, o que envolve uma série de sentidos que 

auxiliam o consumidor a obter as informações necessárias para escolher o 

produto desejado, sendo o toque um dos mais importantes neste processo e 
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o mais difícil de ser replicado (PECK; CHILDERS, 2003). Segundo Workman 

(2010), o maior desafio dos comércios on-line que oferecem produtos de 

moda é transmitir as mesmas sensações que o consumidor experiencia em 

ambientes físicos, devido ao fato que roupas possuem um alto nível de 

envolvimento, e assim precisam ser provadas, tocadas para então obter-se 

uma opinião sobre o produto. 

O envolvimento por sua vez, é uma variável frequentemente utilizada em 

estudos relacionados com moda (O’CASS, 2000). A forma como a moda se 

comporta, contínua e cíclica, de certa forma, impõe às pessoas se manterem 

sempre atualizadas, incorporando o estilo utilizado no momento. Ou seja, o 

papel da moda na sociedade transparece a importância do envolvimento no 

ramo do vestuário. Lembrando, que ainda existem aqueles que se importam 

mais com moda e assim, se importam em se manterem atuais com as 

alternâncias da moda e novas tendências. 

Envolvimento segundo Mitchell (1979) pode ser dada como uma variável 

interna que indica o quanto um indivíduo se interessa, se excita por um 

produto, estimulo ou situação. O’Cass (2000) e Mittal (1989) dizem que o 

envolvimento pode ter duas nuances: envolvimento com o produto e 

envolvimento com uma situação de compra. No primeiro seria o lugar que 

aquele produto ocupa na vida do consumidor, a importância dele, e no 

segundo, a marca de um produto seria essencial ao realizar uma aquisição. 

Enquanto isso, o envolvimento também pode ser situacional, variar de 

acordo com a importância ou valor da compra, ou temporário, existente em 

todo o tempo. As quatro variações de envolvimento referem-se a extensão 

que o consumidor identifica o objeto como algo central em sua vida, cada 

uma em seu contexto e apresentando uma relação estímulo – objeto 

(O’CASS, 2000). 
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1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

O problema de pesquisa é definido por: “Qual a influência da 

apresentação de informações pictoriais e textuais no processo de compra no 

comercio eletrônico de produtos de moda?”. 

 

1.2 OBJETIVOS   

 

O objetivo geral deste estudo foi averiguar se a disponibilização de 

informações e descrições pictoriais e textuais exercem influência e 

compensam o toque no processo de compra de moda no ambiente on-line. 

Ou seja, buscou-se verificar se diferentes formas de apresentar informações 

e características dos produtos podem auxiliar na compensação da falta do 

toque em compras de moda no ambiente eletrônico e, ainda averiguar se há 

relação com uma melhor percepção de qualidade. 

Além disso, buscou-se analisar se a necessidade de tocar nos produtos e 

o envolvimento com produtos de moda individuais influenciam a intenção de 

compra. A proposta foi replicar o estudo de Park (2006), estudado também 

por Rodrigues e Silva (2013) em Portugal, adaptando à realidade brasileira o 

modelo conceitual testado, além de adicionar a variável envolvimento com o 

produto, que acredita-se ter influência na situação de compra. 

Os objetivos específicos segundo Tachizawa e Mendes (2006) são aqueles 

que buscam auxiliar no estudo para alcançar o objetivo geral. 

Neste estudo define-se: 
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1 Analisar se informações pictoriais e textuais (imagem háptica) 

influenciam na intenção de compra e qualidade percebida de produtos de 

moda em ambiente on-line; 

2 Analisar a necessidade do toque (NFT) na situação de compra de 

produtos de moda em ambiente on-line; 

3 Analisar o envolvimento com produtos de moda na situação de compra 

de moda em ambiente on-line. 

1.3 JUSTIFICATIVA 

No Brasil, as vendas de produtos de moda na Internet como vestuário, 

calçados e acessórios passaram a representar 16%, na frente de 

eletrodomésticos, cosméticos e informática (E-BIT, 2014). Seguindo esta 

tendência, o eBay, site norte-americano de compras on-line, lançou em 2013 

seu primeiro aplicativo no Brasil, com foco na venda de artigos de moda. 

Segundo divulgação do eBay, esse é o tipo de produto mais buscado por 

brasileiros no site (GREGO, 2013). Com o crescimento deste meio as 

empresas precisam estar atentas a consumidores globais (COBRA, 2007), 

além de considerar todos seus canais de vendas como uma vitrine, e buscar 

compreender o cliente para que seu produto seja aceito (VENETIANER, 1999).   

Segundo Honorato (2013), investidores estão buscando cada vez mais 

esse tipo de negócio, pela sua alta demanda e lucratividade. Dessa forma 

pode-se concluir que a procura por produtos de moda na Internet, no Brasil, 

está crescendo, portanto, entender como esse processo de decisão de 

compra é formado possui importância tanto para estudantes de marketing, 

quanto para as empresas que buscam adentrar nesse segmento. 

Na competição contínua em que o mercado se encontra, onde os 

consumidores estão cada vez mais exigentes, estudar o consumidor a fim de 

encontrar melhores estratégias e formas de negociação podem ser essenciais 

na venda de um produto ou serviço (MACEDO et al., 2010).  Entender melhor 
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os hábitos de compra circundados nesta mídia tornam-se fundamental para 

realizar propagandas on-line, segmentar mercados, definir variedade de 

produtos, assim como estoque e distribuição (LOHSE; BELLMAN; JOHNSON, 

2000). Conforme Kailani e Kumar (2011, p. 2), as empresas que oferecem 

seus produtos no ambiente on-line devem estudar e conhecer “fatores como 

atitudes do consumidor, valores, crenças, opiniões, hábitos de consumo, e 

decisões de compra em diferentes contextos”. 

Com o crescimento deste canal, consumidores adquiriram poder de 

barganha, devido a possibilidade de substituir produtos por um baixo preço e 

existir uma maior variedade de vendedores e produtos, sendo assim 

entender o comportamento deste e-consumidor se tornou um fator 

importante para entregar produtos e serviços adequados (BARSH; 

CRAWFORD; GROSSO, 2000). Ling, Chai e Piew (2010) acrescentam que 

consumidores on-line não seguem necessariamente o comportamento 

tradicional de consumidores off-line, assim, é preciso explorar as 

determinantes dessa intenção de compra de consumidores on-line, para que 

seja possível desenvolver estratégias a fim de atrair novos e potenciais 

clientes. 

Ainda, a área de estudo que esse trabalho busca complementar é um 

assunto recente, os fatores sensoriais são uma linha do marketing em 

crescimento (KRISHNA, 2011; PECK; CHILDERS, 2008).  Além disso, 

diversos estudos relacionam a necessidade do toque com a Internet, no 

entanto, nota-se que não há muitos trabalhos realizados sobre o tema no 

Brasil, ainda mais se adicionarmos o fator moda e envolvimento. 

Na área do envolvimento, para O’Cass (2000), é preciso obter mais 

estudos rigorosos teóricos e empíricos, a fim de entender profundamente a 

variável, e engloba-la como uma mediadora importante no comportamento 

do consumidor. Para O’Cass (2000), roupas podem cumprir diversas funções 

além de suas propriedades funcionais, como proteção ou aquecimento, por 
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isso, envolvimento é uma área importante para pesquisas a respeito de 

moda, uma vez que frequentemente representa uma decisão de consumo 

simbólico dos consumidores. Pelas roupas, podemos dizer quão importante 

uma pessoa é, seus status ou como ela é (profissional, sexy, casual). Dessa 

forma, quão envolvido uma pessoa se torna com roupas proporciona uma 

compreensão da dinâmica do comportamento do consumidor e da natureza e 

do papel da categoria vestuário de moda na sociedade. 

1.4 MÉTODO ADOTADO 

O modelo conceitual apresentado baseia-se no paradigma de S-O-R 

(Estímulo-Organismo-Resposta), estímulos do ambiente exercem uma 

influência sobre as percepções e sentimentos do consumidor, que servem 

como variáveis moderadoras que determinam uma série de comportamentos, 

como por exemplo, intenção de compra (MEHRABIAN; RUSSELL, 1974). 

Estudos prévios com o paradigma de S-O-R concluíram que lojas e 

atmosferas do website podem induzir prazer e excitação e assim, influenciar 

a intenção de compra dos consumidores (FIORE; JIM; KIM, 2005). Ainda, o 

paradigma S-O-R é amplamente utilizado para analisar envolvimento com o 

produto (ARORA, 1982; PARKINSON, SCHENK, 1980; HOUSTON, 

ROTHSCHILD, 1978; SLAMA, TASHCHIAN, 1987). 

O método adotado nesse estudo foi dividido em três fases. Na primeira 

fase, reuniu-se um grupo de pessoas que responderam a escala de 

necessidade de toque a fim de encontrar participantes neutros, ou seja, com 

uma necessidade de toque média e, então se seguiu para a segunda fase. Na 

segunda parte, por sua vez, realizou-se um focus group, em que os 

participantes selecionados previamente auxiliaram na escolha do produto 

mais pertinente e no desenvolvimento descrições textuais e sensoriais. A 

importância desta fase se dá pelo fato de obter fundamentos para criação do 

questionário, assim como informações não enviesadas a serem utilizadas na 
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survey. E por fim, a survey coletou os dados quantitativos necessários para 

confirmação das hipóteses apresentadas. 

 A terceira fase e, experiência principal do estudo, reuniu um 

experimento que buscou identificar se existe influência das informações 

pictoriais e textuais na intenção de compra no ambiente on-line e na 

qualidade do produto. Ainda, procurou constatar a moderação da 

necessidade do toque e envolvimento com o produto com as variáveis aqui 

testadas. No experimento, apresentou-se supostas situações de compra on-

line, com informações visuais e textuais sobre um moletom a ser 

comercializado. Além do experimento, a survey conteve as escalas 

necessárias para coletar os dados dos respondentes a respeito das variáveis 

deste estudo. 

1.5 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

A presente dissertação está dividida em cinco capítulos, inclui-se aqui a 

Introdução, que busca contextualizar sobre o tema proposto e, apresenta os 

objetivos de pesquisa, assim como a justificativa para tal estudo. No Capítulo 

2 foi reunida uma revisão teórica acerca dos temas tratados, primeiramente 

será discutido o comércio eletrônico, uma vez que esse é o universo em que 

o estudo é baseado. Em seguida, será apresentada a literatura referente à 

necessidade do toque, posteriormente, envolvimento com o produto. No 

seguinte capítulo, apresentar-se-á o modelo conceitual proposto, assim como 

a definição de todos os constructos nele apresentados, ainda, este capítulo 

contêm as hipóteses a serem testadas. O Capítulo 4 reúne os processos 

metodológicos a serem utilizados. Por fim, o Capítulo 5 apresentará as 

considerações finais, ou seja, as conclusões e contribuições esperadas deste 

estudo. A Figura 1 apresenta a sequência dos capítulos descritos. 
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Figura 1 - Estrutura do estudo 
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Fonte: Autora (2016). 
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2 REVISÃO TEÓRICA 

Este capítulo busca reunir dados e informações necessárias para entender 

primeiramente os conceitos tratados no problema de pesquisa, para que 

assim possa ser conduzida a pesquisa de campo.   

O referencial teórico está estruturado em quatro partes, primeiramente, 

estuda-se o comércio on-line, seu crescimento, como os consumidores 

encaram esse canal, e a situação do comercio eletrônico de produtos de 

moda. Em seguida, apresenta-se a necessidade do toque e as diferenças 

existentes entre os indivíduos dado essa característica. Por fim, o conceito de 

envolvimento com produtos e a relação existente com a compra de moda em 

ambiente on-line. 

2.1 COMÉRCIO ELETRÔNICO 

No Brasil, sendo a E-bit (2014), o comercio eletrônico faturou R$ 16,06 

bilhões no primeiro semestre de 2014, registrando um crescimento de 26% 

ante 2013 (R$ 12,74 bilhões).  O número de adeptos ao serviço aumentou 

27%, com 5,06 milhões de novos compradores, enquanto o total de 

compradores foi 51,3 milhões. Destes, 57% são mulheres, sendo grande 

parte na faixa etária entre 35 e 49 anos (39%). Consumidores das classes A 

e B correspondem a 64%, classes C e D 25%. Ainda, a categoria que lidera 

as vendas é Moda e Acessórios (18%), seguida de Cosméticos e Perfumaria 

(16%) e Eletrodomésticos (11%). 

O relatório sobre hábitos de compra on-line, Nielsen Global E-commerce 

Survey, mostra o crescimento e as tendências para o comercio eletrônico. Na 

pesquisa realizada em 2014 verificou-se que globalmente, a categoria mais 

procurada e onde se realiza mais vendas é Moda, Acessórios e Sapatos 

(46%), seguida de Viagens (44%) e compra de ingressos (39%). Entretanto, 
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diferente do apontado no Brasil, essa pesquisa mostra que a idade que mais 

realiza buscas e compras pela internet são pessoas com idade entre 21 e 34 

anos (57,5%), seguido daqueles com 35 a 49 anos (26,5%) (NIELSEN, 

2014). 

O comércio eletrônico para Albertin (2000, p.4) é “a realização de toda a 

cadeia de valor dos processos de negócio num ambiente eletrônico, por meio 

da aplicação intensa das tecnologias de comunicação e de informação, 

atendendo os objetivos de negócio”, ainda pode ser definido como a procura, 

exame, busca de um produto, a fim de obter maiores informações, com a 

possível intenção de realizar uma compra (KIM, 2005). Esse meio não é mais 

considerado uma novidade, pode-se dizer que ele é uma realidade no 

cotidiano da população. Entretanto quando surgiu era visto além de uma 

oportunidade para empresas, um grande risco para os negócios. Havia um 

receio da extinção de intermediários, ou seja, que as vendas seriam somente 

realizadas entre fabricante e consumidor (KATROS, 2000). 

A internet ofereceu vantagens, pois ela permite realizar processos e 

negócios entre empresa-empresa, empresa-consumidor, varejista-

consumidor, consumidor-consumidor, ou seja, aumentaram-se as 

possibilidades de transações, diminuindo o custo das mesmas, obtendo mais 

informações sobre produtos e serviços e possibilitando o acesso fácil, rápido 

e livre. Para as empresas, as vendas on-line possibilitaram o acesso a 

diversos segmentos e nichos amplamente distribuídos, que a priori não eram 

alcançados (NAPIER et al., 2001). Ainda, tornou-se possível focar promoções 

(pré-venda), vendas e atendimento ao cliente (pós-venda) em um só canal 

(ALBERTIN, 2000). 

Para consumidores e vendedores é uma forma de equilibrar o poder nos 

canais de distribuição. Para os consumidores é uma vantagem, pois, 

informações sobre produtos e serviços estão disponíveis mais facilmente, há 

uma variedade de produtos maior do que em uma loja física e, é possível 
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realizar buscas por melhores preços e condições de compra e personalizar o 

pedido, tudo sem precisar se deslocar para uma loja física. Ainda, 

possibilitou-se realizar compras a qualquer hora e de onde o consumidor 

estiver, ou seja, o processo de compra tornou-se mais conveniente (LADEIRA, 

2000; WOLHANDER, 1999; BHATNAGAR; MISRA; RAO, 2000; PARENTE, 

2000). Wolhander (1999) adiciona que além de ser possível economizar 

dinheiro e tempo, essa modalidade não exige gasto com transporte, oferece 

mais opções, elimina espera em filas e a pressão de vendedores as vezes 

vivenciada por consumidores. Outra vantagem, segundo Turban e King (2004) 

é participar de leilões on-line, ter acesso a opiniões de outros consumidores 

e compartilhar ideias com os mesmos. 

Ainda, o crescimento da internet aumentou as possibilidades de compra. 

Os consumidores podem escolher comprar de canais on-line ou off-line após 

realizarem buscas e encontrarem as informações sobre os produtos 

desejados em cada ambiente. Alguns consumidores procuram a melhor 

opção na internet, para então se dirigir a uma loja física e realizar a compra, 

outros podem provar produtos em lojas físicas e comprá-los pela internet 

(SEOCK; NORTON, 2006). 

Apesar de apresentar crescimento, e oferecer diversas vantagens ao 

consumidor, o comercio eletrônico ainda é visto por muitos consumidores 

como uma situação de compra que oferece riscos. Segundo Liao e Cheung 

(2001) e Vellido, Lisboa e Meehan (2000), quanto maior os riscos percebidos, 

menor é a probabilidade de um comportamento favorável a compra on-line. 

O conceito risco percebido foi introduzido no marketing por Bauer (1960) e 

desde então tem sido utilizado em diversos estudos sobre comportamento do 

consumidor. Segundo o autor, o comportamento do consumidor envolve 

riscos por que as decisões de compra produzirão consequências que não 

podem ser antecipadas ou previamente estabelecidas com certeza, sendo 

que algumas podem provavelmente ser desagradáveis. 
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Bhatnagar e Ghose (2002) definem risco em termos da percepção de 

incerteza do consumidor, que pode ser a respeito do resultado ou 

consequência adversa enfrentada ao realizar uma compra, representando 

assim a incerteza sobre perda ou ganho em uma transação em particular. No 

ambiente on-line, o risco é definido por Forsythe e Shi (2003) como uma 

expectativa de perda subjetivamente determinada por um usuário ao realizar 

uma compra on-line.   

Em qualquer situação de compra pode haver percepção de risco, no 

entanto, ela tende a se elevar se estiver faltando informações sobre o 

produto, o preço for alto, o produto apresentar uma complexidade 

tecnológica, as alternativas diferirem muito na qualidade apresentada, o 

consumidor não possuir muita experiência na compra do mesmo, e quando a 

opinião dos outros é importante e o indivíduo pode ser avaliado pela compra 

(BETTMAN, 1973; BHATNAGAR; GHOSE, 2002, 2004). 

O tipo de produto também influencia muito no processo de compra no 

meio on-line. Diversos autores diferenciam produtos em três grupos: busca, 

experiência e confiança (KLEIN, 1998; GIRARD; SILVERBLATT; 

KORGAONKAR, 2002; KORGAONKAR; SILVERBLATT; BECERRA, 2004). Os 

produtos de busca são aqueles cuja qualidade pode ser determinada antes 

da compra ser realizada, ou seja, as informações sobre os atributos 

essenciais para realizar a compra podem ser identificadas previamente. 

Ainda, estes podem ser avaliados por descrições ou informações, como por 

exemplo, livros (BROWN, POPE, VOGES, 2001; KORGAONKAR; SILVERBLATT; 

GIRARD, 2006). 

Produtos de experiência, além de informações descritas, precisam ser 

avaliados pessoalmente a fim de definir sua qualidade. Para Klein (1998) 

produtos de experiência são aqueles que informações e atributos essenciais 

para decisão de compra não podem ser reunidos uma vez que não exista 

uma interação pessoal (por exemplo, roupas ou perfumes). Ainda, produtos 
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que para obter as informações necessárias para decisão de compra possa ser 

mais custoso ou difícil do que obter experiência direta sobre os mesmos (por 

exemplo, celular ou televisores). Por fim, produtos de confiança são difíceis 

de obter informações suficientes sobre sua qualidade mesmo depois da 

compra (por exemplo, vitaminas ou purificadores de ar) (KORGAONKAR; 

SILVERBLATT; GIRARD, 2006). 

Em meios tradicionais de venda, os consumidores podem andar e passear 

pelos corredores e sentir-se à vontade em pegar em um produto, tocá-lo e 

experimentá-lo antes de realizar a compra. Essa capacidade oferecida por 

lojas físicas reduz imediatamente os riscos percebidos, e capacita o 

fortalecimento da opinião positiva a respeito do produto ou loja. Por outro 

lado, em compras pela internet, além de não poder verificar o produto 

fisicamente, o consumidor precisa fornecer seus dados pessoais e 

confidenciais e aguardar que o mesmo chegue nas condições esperadas (KIM; 

FERRIM; RAO, 2008). 

Strader e Shaw (1999) indicam que o risco financeiro se dá pelo fato da 

probabilidade de uma perda monetária, caso o produto precise de reparos, 

trocas ou substituições. Enquanto os riscos de privacidade refletem a 

exposição de dados pessoais e financeiros do consumidor, incluindo um 

possível ataque de hacker, o que poderia comprometer dados do cartão de 

credito utilizado (STRADER; SHAW, 1999; KORGAONKAR; WOLIN, 1999), 

sendo este fator um dos mais apontados como preocupantes para os 

consumidores. Ainda, riscos de performance concernem a perda decorrida 

quando o produto comprado não corresponde as expectativas do consumidor, 

uma vez que é mais difícil julgar a qualidade de um produto pela internet 

(STRADER; SHAW, 1999). Forsythe e Shi (2003) acrescentam que a 

habilidade de julgar a qualidade de produtos on-line se limita pela 

impossibilidade de tocar, sentir, experimentar o produto antes da compra. 

Além de o fato de apresentar cores imprecisas e prover informações 

insuficientes a respeito dos atributos de qualidade do produto, que seriam 
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relevantes para o consumidor, resultando numa maior percepção de risco. 

Outro risco indicado por diversos autores é o risco psicológico. Hoffman, 

Novak e Peralta (1999) explicam que este risco se dá pela falta de controle 

sobre possíveis acessos aos dados pessoais durante a navegação, ou seja, a 

possibilidade de ocorrer uma violação de privacidade faz com que 

consumidores deixem de prover suas informações a websites. 

Assim, pode-se concluir que quanto mais risco um consumidor percebe 

no processo de compra, menor será a probabilidade de realizá-la. No entanto, 

consumidores possuem formas para minimizar o risco, como ao buscar 

informações sobre o item ou ser leal a uma marca (TAYLOR, 1974). O risco 

percebido também pode diminuir assim que o consumidor ganhe 

conhecimento sobre as alternativas existentes, sendo que a quantidade de 

informações e conhecimentos aumentam com experiência (BETTMAN; PARK, 

1980). Ainda, pode-se minimizar o risco ao fornecer uma quantidade 

suficiente de informações e descrições a respeito do produto comercializado 

(PECK; CHILDERS, 2003). 

Segundo Morgado (2003, p.17) o comportamento de compra on-line é 

explicado por estudiosos em “... três grandes grupos de conceitos: o perfil do 

consumidor, o uso que faz da internet e as atitudes que tem em relação à 

compra on-line”. 

O perfil do consumidor on-line, que também pode ser definido por e-

consumidor, é segmentado por fatores demográficos, sociais e econômicos. 

Para Morgado (2003) e Nascimento (2011), além disso, o estilo de vida e 

personalidade, habilidades com o uso da internet, comportamento perante o 

produto/serviço e atitude psicológica também interferem na atitude de 

compra dos consumidores. 

Quanto às características demográficas, estudos tendem a segmentar o 

e-consumidor brasileiro como pertencente às classes mais altas, A e B, com 

nível educacional superior, o que reflete a situação em diversos outros países 
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como Austrália, EUA, França, Espanha, Suíça e Inglaterra (MORGADO, 2003). 

Swinyard e Smith (2003) e Bellman, Lohse e Johnson (1999) concluíram que 

aqueles que mais consomem pela internet são mais jovens, financeiramente 

estáveis e melhor educados. 

Apesar de dados demográficos e econômicos serem importantes para 

mapear os consumidores, no caso do comercio eletrônico, fatores 

comportamentais e motivacionais mostram ser mais relevantes na tentativa 

de explicar este processo (JOINES; SCHERER; SCHEUFELE, 2003; BELLMAN; 

LOHSE; JOHNSON, 1999). Swinyard e Smith (2003) também descobriram 

que os e-consumidores possuem mais experiência com computadores, 

provavelmente veem compras on-line como algo fácil e divertido, e são 

menos avessos a riscos. Lohse, Bellman e Johnson (2000) adicionam que 

quanto mais uma pessoa passa tempo na internet (buscando informações 

sobre turismo, viagens, finanças ou notícias) maiores suas chances de 

realizar uma compra on-line, ou seja, quanto mais experiência e mais 

conectado diariamente uma pessoa for, mais confortável ela se sentirá ao 

realizar este tipo de transação. Bellman, Lohse e Johnson (1999) 

acrescentam que a determinante mais relevante é o fato de o consumidor já 

ter experiência com a web, como ter realizado compras on-line previamente. 

Segundo Babin, Darden e Griffin (1994), Korgaonkar e Wolin (1999), Teo, 

Lim e Lai (1999) e Ferguson e Perse (2000) existem dois tipos de busca: 

utilitária e hedônica. A utilitária refere-se à procura de produtos com intuito 

de cumprir uma meta, reduzindo riscos, ou seja, foca-se em um produto 

previamente necessitado. Por outro lado, hedônica foca na diversão, 

entretenimento, e nos aspectos mais prazerosos de compras, mesmo que 

não ocorra uma transação financeira. 

Wolfinbarger e Gilly (2001) adicionam que para compradores, esses 

grupos também são típicos. Os utilitários, ou aqueles com um objetivo, são 

motivados a realizar compras pela internet devido a sua conveniência, 
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informação, seleção e possibilidade de controlar a experiência de compra. 

Quantos aos hedônicos, são motivados pelo envolvimento que estes possuem 

com uma categoria de produto, o que direciona suas buscas a sites de leilões 

e sites relacionados com sua preferência. O que significa também que estes 

despendem mais tempo e esforço na busca de informações e dados sobre os 

produtos desejados.    

2.1.1 Comércio de moda 

 A moda pode ser interpretada como uma forma de linguagem. A 

definição do que está na moda ou não é difundida naturalmente pela 

sociedade, pela cultura de um local, sem que haja a necessidade de 

determinar seus códigos ou interpretações. Para o indivíduo, ela é uma forma 

de transmitir uma mensagem, ou seja, como ele deseja ser visto pelos 

outros, pela sociedade, podendo representar seu status, poder, valores e 

ideais. Ainda, pode ser utilizada a fim de conquistar aceitação social, 

aprovação ou um meio de exercer sua própria individualidade (COBRA, 2007). 

 A princípio, o vestuário tinha a função de aquecer e proteger o corpo 

das pessoas, no entanto, na atual conjuntura, as roupas são utilizadas a fim 

de atrair as pessoas ou afirmar uma condição social. Pode-se notar que em 

cada época da história a moda é definida diferentemente, se reajustando às 

novidades e se atualizando de acordo com a transformação da sociedade 

(LIPOVETSKY, 1987). Segundo Garcia e Miranda (2005) a moda influencia a 

cultura, além de moldar e mudar o comportamento do consumidor. 

 A escolha de um produto de moda se dá pelo processo de como o 

indivíduo seleciona, organiza e interpreta informações recebidas, a fim de 

criar uma imagem de si perante os outros (COBRA, 2007). Com o advento da 

internet, esse processo tornou-se mais disponível, uma vez que não há 

necessidade de sair de casa para efetuar compras. Segundo Schwartz (1998) 

o ambiente on-line pode auxiliar nas fraquezas existentes em ambientes off-

line. Ou seja, as lojas físicas e virtuais podem exercer um trabalho em 
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conjunto a fim de conquistar um maior número de consumidores, oferecendo 

um atendimento personalizado, adquirindo ou mantendo a lealdade dos 

consumidores (PERUZZO; TEIXEIRA, 2011). 

 A internet oferece diversas vantagens ao varejista de moda, como 

acesso a um número maior de consumidores, custo baixo, comunicação fácil 

e direta, maior personalização e customização e a conveniência de estar 

“aberto” 24 horas por dia (GOLDSMITH, 2000). Ademais, o consumidor 

consegue obter mais informações sobre o produto, consegue se comunicar 

rapidamente com o vendedor, consegue conferir uma demonstração do 

produto ou serviço em tempo real e, é fornecido de dados e informações 

atualizadas a todo tempo (ROWLEY, 1996). 

Varejistas buscando adentrar no segmento on-line precisam antecipar sua 

estratégia oferecendo os mesmos produtos e serviços encontrados em suas 

lojas off-line, no caso deste obter uma loja física. Dessa forma, é possível 

construir um valor de marca consistente, transmitindo essa percepção para 

ambos os ambientes (SIDDIQUI; O’MALLEY; McCOLL, 2003). Além disso, 

para Hoffman e Novak (1996) os sites devem se preocupar em dar suporte a 

todo tipo de consumidor, desde aquele que nunca realizou uma compra pela 

Internet até o consumidor mais assíduo. E mesmo assim, o site necessita 

oferecer um ambiente agradável de compra, viabilizando os serviços do meio 

on-line se comparado ao off-line. Isso torna-se possível com os recentes 

avanços tecnológicos, como o aumento de imagens dos produtos e 

apresentação dos itens em 3-D (PARK; LENNON; STOEL, 2005). 

Outros empreendimentos, além de marcas e empresas já conceituadas 

podem se beneficiar do ambiente virtual. Encontram-se também brechós on-

line, que oferecem seus produtos por meio de fotos em redes sociais e em 

sites próprios. Ainda, usuários podem oferecer roupas e acessórios que já 

não desejam, a fim de encontrar um comprador (ECOMMERCENEWS, 2010). 

Ainda, a criação de blogs de moda e portais direcionados ao comércio de 
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roupas facilitou a propaganda e veiculação de novos produtos, tornando-se 

aliados aos que desejam vender seus produtos. 

Os avanços da tecnologia nos recursos virtuais podem minimizar a 

percepção de risco na situação de compra de moda, entretanto, nota-se 

ainda resistência por parte dos consumidores que precisam avaliar o produto 

fisicamente antes de se decidir pela compra. Segundo Lee e Johnson (2002) 

um dos maiores receios em realizar compras de moda pela internet é a 

impossibilidade de tocar no produto, sentir o tecido, experimentar e 

visualizar o caimento.   

Por fim, roupas é um produto de experiência e podem diferenciar 

bastante dependendo do preço, qualidade, caimento, etc. Em categorias de 

produtos que os atributos possam ser tão diferenciados, consumidores irão 

normalmente perceber uma variação na qualidade e assim enxergar o 

ambiente on-line mais arriscado do que o off-line (PETERSON; 

BALASUBRAMANIAN; BRONNENBERG 1997; GREWAL; LEVY; LEHMANN, 

2004). 

2.2 NECESSIDADE DO TOQUE (NFT) 

A pele, além de ser o maior órgão do ser humano e responsável pela sua 

proteção, é um grande meio de comunicação, já que a sensação de toque 

está espalhada por toda sua extensão (MONTAGU, 2011). Sua função 

sensorial consiste em perceber estímulos de temperatura, dor, toque e 

pressão, por meio de inúmeros receptores sensoriais localizados na epiderme, 

sua camada mais superficial. A sensação de toque é vivenciada desde a 

infância, onde a criança explora o mundo a sua volta e utiliza o tato no 

descobrimento das propriedades e características dos objetos (FIELD, 2001). 

O sentido do tato, ou sistema háptico, conforme utilizado por Lederman e 

Klatzky (1990), é responsável pelas percepções e informações recebidas 

tanto pela parte cutânea do corpo humano ao entrar em contato com um 

estimulo, quanto pela parte cinestésica (músculos, tendões e juntas). 
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Este termo (háptica) foi introduzido primeiramente por Géza Revesz em 

1931, entretanto, em 1966, Gibson o resgatou em seu estudo sobre 

obtenção de características físicas e percepções de objetos pelo sistema 

háptico (LEDERMAN; KLATZKY, 1990). A partir daí então, é utilizado ao se 

referir sobre a extração de informações por meio das mãos, uma vez que, 

mesmo que o tato esteja presente em toda superfície cutânea, as mãos são 

o foco ao realizar pesquisas acadêmicas, devido a sua facilidade motora e 

capacidade de percepção (PECK, 2010). Ainda, James, Sunah e Fisher (2007, 

p. 219) define háptica como “uso ativo das mãos para obter os estímulos dos 

atributos de um objeto, utilizando tanto insumos cutâneos quanto 

cinestésicos”. 

A pesquisa sobre percepções e o tato, concentra-se primeiramente nas 

propriedades dos objetos, nos movimentos realizados pelas mãos e dedos 

para sentir o item, assim como nas experiências dos indivíduos (KLATZKY; 

LEDERMAN; MATULA, 1993). Dessa forma, ao avaliar um produto, os 

consumidores adquirem sensações e percepções sobre o mesmo, sendo 

ambas fases no processamento dos sentidos. Primeiramente, quando células 

receptoras do corpo humano entram em contato com estímulos do objeto, é 

obtido uma sensação, levando a uma percepção, que é a consciência, 

compreensão da informação sensorial (KRISHNA, 2010, 2011).   

Em seu estudo, Lederman e Klatzky (1987), estereotiparam e listaram 

padrões de contato e movimento que as mãos realizam ao avaliar e analisar 

um objeto. Esses padrões foram então denominados procedimentos 

exploratórios (em inglês: exploratory procedures (EPs)). Além disso, 

classificaram que cada tipo de movimento é associado a uma característica 

especifica do objeto: 1. Movimento lateral, movimento de fricção repetitiva a 

fim de analisar a textura; 2. Pressão, com o item em uma superfície, 

pressioná-lo, para averiguar dureza e resistência; 3. Contato estático, 

contato sem movimentação a fim de reconhecer a temperatura; 4. Segurar o 

objeto, carregando-o sem um apoio externo, para determinar o peso; 5. 
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Apertar o produto a fim de verificar sua forma e volume; e, 6. Contornar o 

item com os dedos para obter detalhes mais precisos sobre seu formato 

(LEDERMAN; KLATZKY, 1990). 

Em Klatzky, Lederman e Matula (1993), os objetos são categorizados em 

dois grupos: geométrica e material. A primeira refere-se ao tamanho ou 

formato do item, enquanto a segunda a atributos como textura, dureza, peso, 

temperatura, aspereza. No caso de objetos geométricos os consumidores 

podem confiar somente na visão (analisar uma lata de refrigerante), 

entretanto, em objetos materiais, o sentido do toque passa a ter maior 

importância (analisar uma peça de roupa). 

Dessa forma, pode-se dizer que objetos geométricos podem ser 

examinados em diferentes ambientes, tanto naqueles que disponibilizem 

produtos para serem avaliados pessoalmente, lojas e shopping, quanto nos 

que isso se torna inviável, lojas virtuais. Por outro lado, os objetos com 

características materiais são mais fáceis de serem examinados em ambientes 

off-line. 

Peck e Childers (2003) também verificaram que há diferenças ou 

preferências pessoais ao utilizar o tato como sentido para avaliar objetos. A 

necessidade do toque (NFT: “Need for Touch”) pode então ser definida como 

“a preferência de obter e utilizar informações reunidas pelo sistema háptico” 

(PECK; CHILDERS, 2003, p.431). Ainda, dimensionaram esse aspecto em 

dois componentes: o instrumental e o autotélico ou hedônico. Ambos são o 

resultado da motivação pessoal do indivíduo em examinar os produtos pelo 

sistema háptico. 

A necessidade de toque instrumental refere-se a busca de funcionalidade, 

análise das características físicas a fim de obter informações que facilitem a 

decisão de compra. Tem como finalidade avaliar o produto a ser comprado, 

ou seja, o indivíduo utiliza as mãos, faz uso da háptica, para verificar as 

características e atributos físicos do produto, como peso, temperatura e 
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textura. Tocar e apalpar frutas e vegetais para conferir se estão crus ou 

maduros é uma forma de toque instrumental, assim como tocar em um prato 

de comida para constatar se está muito quente. Já a necessidade autotélica 

envolve um toque compulsivo, relacionada ao prazer do toque por motivos 

de entretenimento, sem que esse ato esteja relacionado com a decisão de 

compra, ou seja, o toque apenas por tocar (PECK; CHILDERS, 2003). 

Figura 2 - Taxonomia do comportamento do consumidor 

 

Fonte: Adaptado de Peck (2010). 

De acordo com a taxonomia desenvolvida por Peck (2010), representada 

pela Figura 2, o toque instrumental tem diferentes níveis. No primeiro, o 

consumidor toca ou pega produtos para colocá-los no carrinho de compras, 

assim não há a intenção de extrair nenhuma informação háptica. No segundo 
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nível, o toque ocorre com a finalidade de obter informações não captadas 

pelo sistema háptico, como comparar tabelas nutricionais de produtos. Nesse 

caso, o toque somente é necessário para segurar as embalagens de uma 

forma que a inspeção visual seja possível. Finalmente, no ultimo nível, o 

consumidor toca um produto a fim de reunir informações que só podem ser 

extraídas pelo toque, como textura, dureza, peso e temperatura. A intenção 

de tocar, nesse caso, é obter conhecimento e dados específicos a respeito do 

material que o produto é feito. O toque autotélico, por sua vez, orienta-se 

para diversão, para vivência de experiências sensoriais. Essa experiência é 

primeiramente subjetiva e pessoal, focando na geração de emoções 

(HOLBROOK; HIRSCHMAN, 1982). Peck e Wiggins (2006) indicam que os 

benefícios do toque hedônico podem criar uma atitude positiva em relação ao 

processo de compra e a tomada de decisão. 

Enquanto alguns consumidores tocam em produtos apenas para colocá-

los no carrinho de compras, outros gastam um maior tempo explorando-os 

com as mãos antes de decidir-se pela compra (VIEIRA, TORRES, GAVA, 

2007). A necessidade do consumidor em avaliar produtos pelo tato depende 

da categoria avaliada, o tipo de toque requerido, o tipo do material, ou das 

propriedades do produto (McCABE; NOWLIS, 2003; KLATZKY; LEDERMAN, 

1993). Ademais, Peck e Childers (2003) indicam que as informações hápticas 

diferem em três aspectos: produtos, situações e consumidores. No primeiro, 

como os produtos diferem quanto às suas propriedades, como textura, peso 

e dureza. Os consumidores terão uma diferente motivação ao toca-los antes 

da decisão de compra (KLATZKY; LEDERMAN, 1992). Por exemplo, artigos de 

vestuário podem variar em textura, cor, maciez e peso, portanto essa 

categoria de produto instigará os consumidores ao toque comparado a livros 

e cds, que não possuem variações em suas características físicas. 

O estudo de McCabe e Nowlis (2003) resultou que diferentes aspectos 

dos produtos influenciam na escolha do canal de venda. Produtos 

manufaturados em diferentes materiais, como toalhas de banho ou vestuário, 
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requereram lojas onde seja possível avaliar pessoalmente seus atributos. Em 

contrapartida, não houve preferência entre canais de venda quando o 

produto apresentado não variava em suas propriedades materiais, como fitas 

de vídeo ou livros, já que nesse caso, a visão é suficiente. Adicionalmente, 

estudos comprovaram que preferências de canal de venda foram reduzidas 

quando as propriedades do material eram descritas verbalmente, ou seja, 

uma possível forma de compensar a indisponibilidade do tato é apresentar 

descrições verbais sobre o produto e seu material (PECK; CHILDERS, 2003). 

No segundo aspecto, depois de produtos, as situações de compra podem 

afetar o nível de relevância dado às propriedades do produto. Nos diferentes 

canais de compra existentes a disponibilidade de tocar nos produtos pode ser 

restrita, ou não existir, como em compras pela internet. Por outro lado, no 

varejo tradicional, é possível explorar os itens livremente e obter 

experiências hápticas. 

O terceiro e último aspecto, consumidores, reflete a necessidade 

individual de colher informações hápticas, pelo tato. Certos indivíduos dão 

mais relevância a informação táctil, o que os torna mais propensos a 

requerer e utilizar o sistema háptico na avaliação dos produtos. As 

informações hápticas são importantes e algumas vezes, ou para alguns 

consumidores, essenciais no processo de decisão de compra, os indivíduos 

elegem esse sentido para obter a sensação do toque, ou para reunir 

informações, como determinar a suavidade ou a temperatura de objetos 

(KLAZKY; LEDERMAN; MATULA, 1993). Os que possuem maior necessidade 

de toque se frustram ao realizar compras onde não exista essa possibilidade, 

segundo Citrin et al. (2003). Conforme Peck, Barger e Webb (2013), o tato 

tem um papel muito importante na decisão de compra. Estudos mostram que 

a possibilidade de tocar em um produto aumenta as atitudes e as intenções 

de compra dirigidos a produtos que possuem propriedades físicas como 

textura e maciez (GROHMANN; SPANGENBERG; SPROTT, 2007). A Figura 3 

esquematiza os conceitos a respeito do sistema háptico. 
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Figura 3 - Esquematização do sistema háptico 

 

Fonte: Rodrigues e Silva (2013). 

A fim de mensurar a diferença entre os consumidores, Peck e Childers 

(2003) desenvolveram a escala “Need for Touch” ou NFT. A escala permite 

classificar os consumidores de acordo com o nível de necessidade de toque 

(baixo NFT/alto NFT), e de acordo com cada dimensão, instrumental e 

autotélica. Aqueles que apresentam altos níveis de NFT utilizam o toque para 

recolher informações, possuem maior habilidade em acessar informações 

hápticas e têm uma memória mais ágil a respeito de dados táticos. O nível 

de NFT ainda influencia as motivações e habilidades em processar 

mensagens escritas, as avaliações de risco e qualidade percebida, 

percepções que os consumidores têm de produtos (PECK; CHILDERS, 2003). 

Todavia, para os indivíduos com alto NFT, a falta de contato pelo toque com o 

produto resulta numa falta de confiança em seu julgamento, alternando 

entre aqueles com baixo NFT, que não diferem na percepção de confiança 

ocorrendo a indisponibilidade do tocar no produto. 



45 
 

2.3 ENVOLVIMENTO COM O PRODUTO 

Envolvimento, desde que foi introduzido por Krugman (1965) e McLuhan 

(1964), tem se tornado uma área amplamente estudada a fim de explicar os 

aspetos de decisão de compra dos consumidores (FLYNN; GOLDSMITH, 1993; 

KIM, 2005; MITTAL; LEE, 1989; O’CASS, 2000). Segundo Martin (1998) 

envolvimento tem sido identificado como um fator central na relação entre 

indivíduos e objetos e também a variável mais preditiva ao estudar intenção 

de compra. 

O envolvimento com o produto é visto como uma variável do estado 

interno de um indivíduo, que indica o quanto este se interessa, excita, ou 

direciona suas ações a um estimulo ou situação (MITCHELL, 1979; BLOCH, 

1982). Ainda, pode ser definido como um conceito que avalia quão 

importante e significativa uma atividade, ou um produto, é na vida dos 

consumidores (O’CASS, 2000). Complementando, segundo Sheth, Mittal e 

Newman (2001), é considerado um termo genérico com o intuito de definir o 

grau de interesse que um indivíduo possui por um produto, derivado da 

percepção dos consumidores de que o produto representa valores e objetivos 

importantes. 

Inicialmente, Krugman (1965) relacionou envolvimento com propagandas 

televisivas e, descobriu que as experiências, conexões e referências pessoais 

influenciam nas respostas à publicidade, ou seja, o envolvimento pessoal 

impactava no comportamento dos indivíduos. Essa descoberta se tornou um 

fator importante no estudo dos efeitos da publicidade. Uma segunda área 

estudada relacionando envolvimento é o envolvimento com o produto, onde 

o foco é a relevância ou importância que uma pessoa dá a certa categoria de 

produto. Ainda, uma terceira área do envolvimento no comportamento do 

consumidor é o envolvimento com uma decisão de compra, ou com a compra 

em si. Nesse caso, foca-se na busca por informações, assim como o tempo 

despendido na procura de um produto ou no número de lojas visitadas 
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(ZAICHKOWSKY, 1986; HOWARD; SHETH, 1969). Essas relações põem ser 

melhor visualizadas na Figura 4. 

Figura 4 - Conceptualização da variável envolvimento 

Fonte: Adaptado de Zaichkowski (1986). 

 Segundo Zaichkowski (1986), existem três fatores que antecedem o 

envolvimento: características pessoais, do objeto/estímulo e situacionais. As 

características pessoais são determinadas pelos valores inerentes e 

experiências únicas de um indivíduo. São fatores que diferem em cada 

pessoa, e incluem necessidades, importância e interesse relacionados a um 

objeto específico. O segundo fator, características físicas do estimulo, são 

diferenças no tipo de mídia, no conteúdo das comunicações ou em variações 

encontradas na classe de produtos ofertados. Por fim, as variações 

situacionais, diferentes situações de compra podem influenciar 

diferentemente o consumidor, por exemplo, uma compra se percebida como 

importante, poderá motivar o indivíduo a gastar mais tempo nessa decisão. 

É importante salientar que nem todos possuem o mesmo nível de 

envolvimento, produtos podem dispender de mais tempo, enquanto outros 
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podem ser escolhidos de forma mais casual. Isso ocorre devido ao fato, de 

as pessoas terem interesses diferentes, ou seja, umas pesquisam e buscam 

mais informações sobre um produto do que outros. Zaichkowsky (1986) 

demonstrou em seu estudo que pessoas percebem o mesmo produto 

diferentemente e possuem diferentes níveis de envolvimento a respeito do 

mesmo. 

Ainda, pode-se dizer que há dois tipos de envolvimento, o situacional e o 

duradouro. O primeiro é o nível de interesse que é dado a uma ocasião ou 

situação, é um envolvimento temporário a fim de satisfazer uma situação 

específica ou alguma necessidade momentânea e transitória (SHETH; MITTAL; 

NEWMAN, 2001). No duradouro, o consumidor possui um interesse constante 

em algum produto, objeto ou serviço, com potencial de se ter uma relevância 

individual. Um nível máximo desse tipo de envolvimento é o envolvimento 

profundo, onde haveria um interesse extremo em algum produto ou serviço 

(SHETH; MITTAL; NEWMAN, 2001). Para Huang (2006) o envolvimento 

situacional é uma motivação extrínseca, enquanto o duradouro, intrínseca. 

Em contrapartida, Bloch (1981) e Fairhust, Good e Gentry (1989) 

encaram o envolvimento como uma variável de natureza duradoura e 

discutem que características do ambiente e situações temporárias 

vivenciadas pelo consumidor não afetam diretamente o consumidor, ou seja, 

não alteram os níveis de envolvimento. Essa mudança só poderia acontecer 

uma vez que os valores e crenças do consumidor mudassem, o que não se 

sucede decorrido de mudanças temporárias na situação de compra. O que 

ocorre nesses casos é uma flutuação situacional, como a percepção de 

importância de um produto devido a um evento especifico, mas que, todavia, 

não poderia ser caracterizado como envolvimento (por exemplo: um homem 

solteiro buscando presente para seu sobrinho pequeno) (MITTAL; LEE, 1989). 

Para O’Cass (2000), pode-se enxergar a importância do envolvimento no 

contexto de vestuário de moda, simplesmente por olhar a definição de moda 
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na sociedade. O mercado de moda possui uma natureza cíclica, que induz as 

pessoas a introduzirem novos produtos do momento vivenciado, e ainda, há 

indivíduos que encaram isso com grande ênfase, buscando estar atualizado 

nas novas tendências a cada estação.  Dessa forma, o autor define que 

envolvimento com produtos de moda comumente é dado como profundo 

(O`CASS, 2000), devido ao fato que muitos consumidores dão importância 

para moda e costumam se interessar e sempre pesquisar as últimas 

novidades, o que por sua vez pode torná-los em líderes de opinião 

(GOLDSMITH, 2000). Uma vez que roupas são utilizadas para refletir a 

autoimagem e identidade do indivíduo em um contexto pessoal e social, essa 

categoria pode se tornar algo relevante, fazendo com que o consumidor se 

motive a tornar-se pessoalmente envolvido (HOLMAN, 1980). 

Esse constructo é diferenciado entre o gênero também. Solomon e 

Schopler (1982) indicam que mulheres possuem, geralmente, maior 

consciência a respeito de moda do que homens. Elas costumam encarar 

vestuário como mais relevante, sendo mais interessadas, sintonizadas e mais 

dispostas a experimentar novas tendências e estilos (DAVIS, 1994; O’CASS, 

2004). 

A partir da revisão apresentada, fica estabelecida uma relação entre a 

necessidade de tocar e envolvimento com o produto com uma possível 

situação de compra on-line, ou seja, supõe-se que essas duas variáveis 

atingem uma extensão que pode influenciar os consumidores em uma 

situação de compra de moda on-line. 

Dessa forma, apresenta-se o modelo conceitual detalhado pela revisão 

teórica. 
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3 MODELO CONCEITUAL 

O modelo conceitual proposto baseia-se no paradigma S-O-R (Estímulo-

Organismo-Resposta), desenvolvido por Mehrabian e Russell (1974). Após 

sua introdução, diversos estudos aplicaram este framework a fim de estudar 

o comportamento do consumidor no varejo (BAKER, GREWAL, 

PARASURAMAN, 1994; SHERMAN, MATHUR, SMITH, 1997; SHERMAN, SMITH, 
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1986), sendo Donavon e Rossiter (1982) os pioneiros nessa área. Quando 

aplicado neste contexto, o estímulo operacionaliza os atributos atmosféricos 

do ambiente, ou seja, conceitua a influência dos atributos presentes no 

ambiente sobre o estado interno do indivíduo. Enquanto o organismo reflete 

o estado emocional e cognitivo do consumidor, representa ainda o intermédio 

entre a relação do estímulo e resposta. Por fim a resposta se dá em um 

comportamento de aproximação ou afastamento, sendo o primeiro 

representado por todas ações positivas em relação ao ambiente (como 

intenção de compra), e o segundo por ações negativas (DONAVON; 

ROSSITER, 1982). 

O modelo S-O-R tem sido usado em estudos para avaliar os efeitos que o 

ambiente de uma loja, assim como em lojas on-line, nas respostas dos 

consumidores (EROGLU; MACHLEIT; DAVIS, 2001). Uma vez que o estado 

interno do consumidor media o relacionamento entre os estímulos do 

ambiente e sua resposta, Eroglu, Machleit e Davis (2001) e Mummalaneni 

(2005) propõem que este modelo seria viável na investigação do 

comportamento do consumidor no comercio eletrônico. Dessa forma, devido 

ao crescimento e importância desse canal, muitos estudos têm tratado a 

respeito do ambiente de compra on-line, focando na apresentação visual e 

verbal dos produtos, funcionalidades e layout e links e menus dos websites 

(CHANG; CHEN, 2008, EROGLU; MACHLEIT; ÉTHIER et al., 2006, GOODE; 

HARRIS, 2007, HARRIS; GOODE, 2010, LEE; KIM; FIORE; 2010). 

A partir do referencial teórico e da pesquisa bibliográfica a respeito dos 

temas, foi proposto a adição de uma variável no modelo desenvolvido por 

Park (2006). Park (2006) estudou a diferença de intenção de compra em 

duas situações, compra pela Internet e por catálogo. Em seu estudo 

implicou-se que a necessidade do toque individual exercia influência no 

momento de decisão de compra nas diferentes situações. Entretanto, Park 

(2006) não contemplou a variável envolvimento, que pode ser considerada 

uma variável moderadora adicional. 
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Park (2006) considerou dois ambientes de compras diferentes, um on-

line e outro off-line, então, este incluiu a variável interatividade 

(característica do meio on-line) em seu modelo. Entretanto, neste trabalho 

trabalhar-se-á apenas com a situação de compra on-line, uma vez que a 

compra por catálogo não é popular no Brasil. Dessa forma, foi retirada do 

modelo a variável interatividade, a fim de deixá-lo mais robusto e 

consistente. 

Pode-se verificar na Figura 5 o modelo conceitual que relaciona a 

apresentação das informações a respeito do produto, a necessidade do toque 

(NFT) e o envolvimento com o produto, com uma suposta situação de 

compra. As demais variáveis que compõem o modelo serão detalhadas a 

seguir. Uma vez que o modelo é dividido em três partes (estímulo, organismo 

e resposta), a próxima parte terá a mesma separação a fim de se construir o 

raciocínio necessário para a compreensão do modelo. 
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Figura 5 - Modelo conceitual 

Fonte: Adaptado de Park (2006). 

3.1 ESTÍMULO 

O contexto de compra estudado é o comércio eletrônico, que dependendo 

de websites, pode variar o formato de apresentação das informações dos 

produtos comercializados. Dessa forma, a apresentação da informação, em 

imagem e texto, se encontra nesse bloco, representando o estímulo do 

ambiente. Cada informação é processada cognitivamente de forma 

independente. As imagens são processadas por um sistema cognitivo (visual), 

quanto o texto por outro sistema (linguístico). Ou seja, cada um pode ser 

ativado individualmente. No entanto, eles são interconectados, assim, a 

presença de um pode estimular o sistema do outro. Dessa forma, a 

disponibilização de ambos em uma situação pode resultar em uma melhor 

avaliação pictorial (PAIVIO, 1986, apud PARK, 2006). 

Comparado às formas tradicionais de compra, lojas on-line necessitam 



53 
 

apresentar diversas informações e dados sobre os produtos ofertados, uma 

vez que os consumidores frequentemente navegam on-line na busca sobre 

produtos e serviços, e caso não encontrem em um site, migrarão para outros 

a fim de sanar suas dúvidas. Kim e Lennon (2000) ressaltaram a importância 

dessas informações em seu estudo, concluindo que os dados presentes 

podem influenciar a avaliação de um produto, o risco percebido, a satisfação 

do consumidor e intenção de compra. 

As lojas virtuais podem oferecer um ambiente que facilite a busca por 

informações. Estudos confirmam que uma maior disponibilidade de 

informações e descrições sobre um produto influenciam as percepções de 

qualidade, risco, incerteza, intenções e decisões de compra do consumidor 

(KIM; LENNON, 2000). Tratando da comercialização de vestuário no 

ambiente on-line, a apresentação de uma imagem maior ou imagem do 

produto em movimento habilita os consumidores a reunirem informações 

descritivas e visuais, facilitando a decisão de compra. Além de possibilitar 

uma visualização mais definida da textura, cor e acabamento (THEN; 

DELONG, 1999). Adicional a maiores imagens, descrições e maior 

disponibilidade de informações a respeito do produto podem auxiliar o 

consumidor a perceber o ambiente on-line como mais confiável (KWON; 

2005). 

No caso de produtos que precisam ser tocados para que sua qualidade 

seja avaliada, informações são necessárias a fim de elucidar possíveis 

duvidas ou preocupações dos usuários. Huizingh (2000) separa as 

informações oferecidas pelo site em duas categorias: informações comerciais 

(histórico da empresa e informações gerais sobre a empresa) e informações 

não comerciais (preço, descrições e especificações dos produtos, cor, 

tamanho, etc.). As informações comerciais, apesar de não apresentarem 

dados sobre os produtos oferecidos, transmitem veracidade aos 

consumidores, familiarizando-os com a empresa e marca, o que diminui o 

risco percebido (KIM, KIM, LENNON, 2006). 
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Para Eroglu, Machleit e Davis (2001), as características provenientes do 

ambiente das lojas virtuais podem ser separadas por dois grupos: atributos 

de alta relevância e de baixa relevância. Os atributos de alta relevância são 

todas as descrições presentes no site (verbais ou pictoriais) que auxiliam e 

possibilitam a decisão de compra, como descrições do produto, imagens, 

preço, termos de venda, entrega, opiniões de outros compradores, etc. Já os 

atributos de baixa relevância são as informações presentes que não 

influenciam e não possuem relação com o processo de compra, como as 

cores do site, layout, animações, músicas, etc.   

Nas compras de vestuário em canais tradicionais, ou seja, em shopping 

ou lojas físicas, as pessoas conseguem avaliar diretamente uma peça de 

roupa, conseguem tocar e sentir o tecido, a textura. Ao tocar um item é 

possível avaliar os atributos do tecido, sua maciez e leveza, reunindo pelo 

toque das mãos as informações hápticas necessárias pela escolha do produto. 

No entanto, como lojas virtuais são incapazes de prover tal experiência, é 

importante que o site ofereça informações que aproximem o usuário a uma 

sensação sensorial e experiencial (PARK; STOEL, 2002).   

Diferentes produtos necessitam de diferentes abordagens na forma de 

apresentar suas informações. Vestuários, como produtos de experiência, isto 

é, sua qualidade só é totalmente determinada depois da compra, encaram 

maior dificuldade na apresentação do que outros produtos, como livros e cds. 

Ainda, de certo que não é possível experimentar, sentir ou tocar roupas 

vendidas no ambiente on-line, é preciso encontrar outros meios a fim de 

aproximar a experiência de compra on-line com a forma tradicional de 

realizar compras, com o propósito de reduzir os riscos devido a falta do 

contato (HA; KWON; LENNON, 2006). 

Tratando-se de produtos sensoriais, como vestuário e acessórios, 

consumidores tendem a ser menos influenciados por atributos funcionais do 

site, como serviços de transação rápida ou de compra rápida, e mais 
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influenciados por compras personalizadas ou tecnologias de imagem virtual 

(SHIM et al., 2000). Ao avaliar uma roupa no ambiente on-line a dimensão 

gráfica é principalmente crítica se comparado a vendas de livros ou viagens, 

devido à natureza tática do vestuário, uma vez que roupas devem caber e 

ter um bom caimento, combinar com tom de pele e com o estilo pessoal e, 

não apresentar defeitos. Atributos e características relacionadas ao vestuário 

são melhores avaliadas pessoalmente, no entanto, pode ser feito 

remotamente se houver informação suficiente disponível sobre o item (KIM; 

KIM; LENNON, 2006). 

Ha, Kwon e Lennon (2006) elucidam que visualizar imagens de diferentes 

ângulos dos produtos (de frente, costas, lado) ajuda o consumidor a 

imaginar como o item ficaria ao ser vestido. Com o auxílio da tecnologia, as 

lojas virtuais podem oferecer troca de cores e tecidos e aumento das 

imagens oferecidas a fim de facilitar a idealização do item. Essas estratégias 

auxiliam na criação da imagem relacionada ao produto, ainda, oferecem uma 

experiência de compra prazerosa, minimizando a percepção dos riscos 

envolvidos com a compra on-line. 

Oferecer essas variações ajuda o consumidor a melhor examinar o 

produto a ser comprado. Opções de aumento, que possibilitam aos 

consumidores visualizar os produtos mais de perto, ou técnicas 3-D, que 

permitem que o indivíduo gire o item, faz com que o consumidor obtenha 

maiores detalhes sobre o produto, facilitando assim a experiência táctica, 

visual e comportamental nos ambientes on-line. Fiore e Jin (2003) ressaltam 

que a interação entre o usuário e site (produto visualizado) influencia e 

facilita as atitudes em relação ao objeto. 

Kim e Lennon (2008) descobriram que os tamanhos das imagens também 

afetam o comportamento do consumidor on-line. Além de captar mais a 

atenção dos usuários e influenciar o processamento de imagens, o tamanho 

das imagens afetam as atitudes afetivas e cognitivas do usuário. Uma 
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imagem maior provavelmente agirá mais positivamente na elaboração e 

processamento da imagem comparada a uma imagem pequena. 

Ainda, Then e DeLong (1999) enfatizam a importância da utilização de 

modelos humanas vestindo o item, ao invés de apresentar as roupas 

penduradas em cabides ou vestidas em manequins. Essa técnica de 

apresentação foi preferida entre os respondentes, pois torna a experiência 

mais real, simulando o caimento e formato do produto. 

Em seu estudo Kim e Lennon (2006), avaliaram diversas lojas virtuais a 

fim de verificar as informações textuais presentes e perceberam que as lojas 

oferecem diferentes quantidades de informações. Além das informações 

mínimas necessárias para que qualquer transação aconteça (preço, tamanho 

e cor), eles encontraram informações a respeito de custo de frete e taxa de 

desconto, tabelas de tamanhos e medidas com ou sem imagens de 

referência, informações sobre a fibra/tecido, instruções de estilo e 

combinações e instruções de cuidados com a peça. 

Soufflet, Callonnier e Dacremont (2004) afirmam que as descrições 

sensoriais do tecido podem ser essenciais na busca de comunicar 

eficientemente as especificações hápticas do produto ao usuário (apud PARK, 

2006). Descrições sensoriais incluem informações a respeito do tecido, de 

sua maciez, dureza, suavidade, espessura, peso, firmeza, elasticidade, etc. 

Ou seja, são informações que o usuário teria caso fosse possível tocar no 

produto, ou ainda, propriedades do tecido que são avaliadas pelo toque 

(ZENG et al. 2004). Para Soufflet, Callonnier e Dacremont (2004) no caso de 

lojas virtuais, esse detalhamento pode auxiliar os consumidores a obterem 

indiretamente as informações hápticas necessárias, porém é preciso que as 

descrições sejam apropriadas e precisas, uma vez que se pode assim 

estimular a riqueza das percepções sensoriais do usuário (apud PARK, 2006). 

Uma vez esclarecido a forma de apresentação no ambiente de compras 

on-line, define-se as primeiras hipóteses: 
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H1: A apresentação de mais imagens e descrições sensoriais 

afetará positivamente a imagem háptica (percepção real do produto). 

H2: A apresentação de mais imagens e descrições sensoriais 

(melhor imagem háptica) afetará positivamente a intenção de 

compra (a) e a qualidade percebida (b) comparado a menos imagens 

e descrições não sensoriais.   

H3: A imagem háptica influenciará a intenção de compra (a) e a 

percepção de qualidade (b). 

3.2 ORGANISMO 

A qualidade é considerada, por diversos autores, uma variável essencial 

na construção de valor e satisfação do consumidor (OPHUIS; TRIJP, 1995). 

Apesar de ser um termo difundido na sociedade, sua definição é imprecisa, 

segundo Holbrook e Corfman (1985) existe uma impossibilidade de definir 

qualidade. Este termo é considerado sinônimo de excelência, portanto não 

pode ser analisada, podendo somente ser reconhecida pela experiência 

(OPHUIS; TRIJP, 1995). Por outro lado, qualidade pode ser objetivamente 

mensurável, uma vez que sejam determinados padrões e normas a seguir 

(ZEITHAML, 1988). Normalmente empresas manufatureiras realizam testes 

comparativos ou verificações de acordo com especificações técnicas. Em 

ambos casos elas se apropriam da segunda definição de qualidade. 

O termo qualidade tem sido definido diferentemente por diversos 

acadêmicos, Feigenbaum (1951) o define como valor, Levitt (1972) como 

conformidade com especificações, Juran e Gryna (1991) como adequação ao 

uso, Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985) como concordância com 

expectativas dos consumidores. Independentemente do autor ou contexto, 

qualidade pode ser adequada a diversos conceitos e têm sido utilizada para 

determinar diversos fenômenos.   

Além dessas definições de qualidade, circunda a percepção de qualidade, 
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que depende da ponderação dos consumidores. Para Aaker (1998) a 

qualidade percebida é a percepção de superioridade de um produto ou 

serviço na sua função, comparado a alternativas. Ainda, é o resultado do 

processo de percepção, onde o julgamento do produto é estabelecido de 

acordo com seus atributos visíveis e invisíveis, que podem ser testados ou 

associados com o item em questão.   

A percepção de qualidade de um consumidor é diferente da qualidade 

objetiva. A última revela uma real superioridade de excelência que pode ser 

medida e verificada de acordo com predeterminados padrões (MONROE; 

KRISHMAN, 1985), enquanto a primeira, é um nível abstrato e altamente 

subjetivo, de acordo com a especificidade do consumo do produto 

(ZEITHAML, 1988). 

Devido ao fato que os consumidores diferem em suas habilidades de 

percepção, preferências e níveis de experiência, a qualidade percebida pode 

variar. Por exemplo, uma pessoa que não costuma tomar vinho pode julgar a 

qualidade de um vinho de uma forma diferente daquele que está mais 

habituado às fragrâncias, sabores e aromas referente ao mesmo (OPHUIS; 

TRIJP, 1995). Dependendo do produto, os consumidores aplicarão maior 

importância a uma classe de fatores do produto. Por exemplo, consumidores 

de ferramentas consideram um produto de alta qualidade se o mesmo for 

durável e confiável, ou seja, a elegância do mesmo será secundaria. Por 

outro lado, consumidores de joias preferem confiar em atributos como 

elegância na avaliação de qualidade (STONE-ROMERO, STONE, GREWAL, 

1997). 

A qualidade percebida, conforme desenvolvida por Olson e Jacoby (1972), 

pode ser influenciada por duas diferentes classes de fatores: intrínsecos e 

extrínsecos. O primeiro refere-se as características essenciais dos produtos, 

ou seja, aquelas que ao serem alteradas, muda o formato e o aspecto físico 

do produto, como cor, formato, tamanho, design e estilo. Por exemplo, é 



59 
 

possível verificar claramente este fator em comidas frescas, como verduras, 

frutas ou carnes. As aparências das mesmas denotam a qualidade esperada. 

O segundo, fatores extrínsecos, são as características não físicas, que podem 

ser alteradas sem mudar o produto fisicamente, como preço e marca. Nesse 

caso, preço é o indicador mais conhecido. Ao apresentar dois produtos com 

diferentes preços, sem mais nenhuma informação adicional, espera-se que o 

item mais caro seja o de melhor qualidade. 

Steenkamp (1989) acrescenta, ao modelo de Olson e Jacoby (1972), que 

pistas de qualidade e atributos de qualidade são coisas distintas. Pistas de 

qualidade são aspectos do produto, características concretas, que podem ser 

conferidos antes da compra, não necessitando seu uso ou experiência, e são 

categorizados em intrínsecos e extrínsecos, descritos anteriormente. 

Enquanto atributos de qualidade são aspectos abstratos do item que geram 

benefícios e não podem ser analisados antes da compra, somente depois de 

seu consumo.     

Diversos autores buscaram desenvolver escalas para medir esse 

constructo. Stone-Romero, Stone e Grewal (1997) desenvolveram uma 

medida de percepção de qualidade envolvendo quatro dimensões: falta de 

defeitos, durabilidade, aparência e distinção. Forsythe (1991) examinou o 

efeito de atributos extrínsecos e intrínsecos na avaliação de roupas e, 

encontrou que fatores intrínsecos são mais importantes do que extrínsecos 

na avaliação de qualidade de vestuário. Davis (1985) utilizou uma escala que 

mede as percepções de qualidade de vestuários em termos de construção, 

tecido, design, estilo, status e autenticidade, e concluiu que a marca pode 

influenciar a percepção de qualidade de saias (produto utilizado no 

experimento), mas, no entanto, fatores intrínsecos podem ter uma maior 

influência. 

Não se sabe ao certo quais das duas vertentes possuem maior influência 

na avaliação de qualidade de produtos de moda. Estudos realizados 
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mostraram que características físicas da roupa são mais importantes que a 

marca (FORSYTHE, 1991), entretanto Wheatley, Walton e Chiu (1997) já 

mostraram o contrário, marcas e preços altos aumentaram a percepção de 

qualidade do produto. 

 Ademais, alguns estudos relacionam o envolvimento com a percepção 

de qualidade. Nessas pesquisas, sugere-se que o envolvimento afeta a forma 

com que a qualidade é percebida pelo consumidor, por exemplo, 

consumidores com nível baixo de envolvimento são mais sugestionados a 

adotar fatores extrínsecos, como preço, na construção de sua percepção. Por 

outro lado, consumidores com alto nível de envolvimento, além de 

considerarem preço, verificam variadas características do produto 

(ZAICHKOWSKY, 1988). Tsiotsou e Vasioti (2006) constataram uma ligação 

direta entre envolvimento com o produto e percepção de qualidade, 

evidenciando que o primeiro é um preditor para o segundo.   

Liao e Cheung (2001) acrescentam que apesar do e-commerce oferecer 

riscos, o que reduz a inclinação a compras on-line e de não ser possível ver e 

tocar o produto, a percepção de qualidade que o consumidor obtém do site 

aumenta as chances de ocorrer uma compra. Essa percepção é dada uma 

vez que o varejista apresente dados suficientes, como imagens e 

informações detalhadas sobre os produtos. Alba et al. (1997) sugere que a 

qualidade da informação apresentada e a habilidade do consumidor de 

prever sua satisfação pós-compra a respeito do produto são preditores mais 

precisos na adequação de um produto em uma compra on-line. 

Chega-se então, devido ao que foi elucidado neste subcapitulo, na quinta 

hipótese: 

H4: A percepção de qualidade afetará positivamente a intenção de 

compra. 
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3.3 RESPOSTA 

 

Atitude pode ser definida como a avaliação favorável ou desfavorável que 

o indivíduo constrói sobre um objeto (FISHBEIN; AJZEN, 1975). Segundo 

Park (2006), a atitude em relação ao produto depende da percepção do 

consumidor sobre a qualidade e o risco que este oferece, podendo ser mais 

positiva ou negativa. Teo e Yeong (2003) descobriram que a avaliação geral 

de um produto é negativamente relacionada com o risco percebido, assim 

como é positivamente associada com a qualidade percebida. Dessa forma, 

ambas variáveis atuam na atitude sobre o produto. 

Diversos estudos encontraram relação entre percepções de risco e 

qualidade do produto e intenção de compra. Ao obter percepções positivas a 

respeito da qualidade, e perceber baixo risco envolvido com a situação de 

compra ou produto, consumidores mostram-se mais inclinados a serem 

favoráveis sobre a intenção de compra. Ademais, adquirem maior satisfação, 

engajam-se mais em comunicação boca-a-boca e estão mais dispostos a 

gastar uma quantia maior de dinheiro para adquirir o produto (Park et al., 

2005). Em contrapartida, se usuários percebem um alto nível de risco, 

captam uma percepção negativa sobre a qualidade do produto e tem uma 

atitude negativa em relação a compra, eles tendem a alterar seu 

comportamento, mudando de loja virtual e/ou reclamando sobre a mesma. 

De acordo com o modelo S-O-R proposto, espera-se que as variáveis 

moderadoras (“NFT” e envolvimento) e do organismo (percepção de 

qualidade, percepção de risco e atitude em relação ao produto) tenham 

efeito sobre a resposta, ou seja, intenção de compra.  Dessa forma são 

desenvolvidas as hipóteses: 

H5: A necessidade do toque moderará a relação entre a 

apresentação das informações e a intenção de compra (a) e 

qualidade percebida (b). 
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H6: O envolvimento com o produto de moda moderará a relação 

entre a apresentação das informações e a intenção de compra (a) e 

qualidade percebida (b). 

Tendo desenvolvido todos os constructos e as hipóteses, segue a Figura 6 

representando o modelo conceitual e as hipóteses que serão testadas na 

parte empírica deste estudo. 

Figura 6 - Hipóteses propostas 

Fonte: Autora (2016). 
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METODOLOGIA 

Após rever a literatura existente sobre o tema, neste capítulo será 

apresentada a abordagem metodológica e procedimentos que serão adotados 

para a realização do estudo. 

4.1 TIPO DE PESQUISA 

 A fim de estabelecer o tipo de pesquisa relevante para este estudo, 

consideraram-se as três categorias existentes: exploratória, descritiva e 

causal (AAKER; KUMAR; DAY, 2001). A descritiva foi a que se mostrou mais 

indicada, uma vez que esse método permite identificar, com certa precisão, 

qual a frequência que ocorre um fenômeno, sua relação e correlação com 

outras variáveis ou fenômenos. Ainda, torna possível reunir mais 

informações sobre o tema estudado, descobrindo, talvez uma nova direção 

ou novo enfoque (CERVO; BERVIAN, 2002). Complementando, Fávero et al. 

(2009) adiciona que a pesquisa descritiva possibilita ao pesquisador melhor 

compreensão do comportamento dos dados por meio de tabelas e gráficos, 

sendo possível identificar tendências e variabilidades. 

4.2 ABORDAGEM METODOLÓGICA 

Existem duas formas de abordagem metodológica: a qualitativa e a 

quantitativa. Para fins deste estudo, utilizar-se-á de ambas, no entanto 

quanto a pesquisa qualitativa, esta será utilizada apenas como meio de 

melhor fundamentar bases para o desenvolvimento do questionário, a ser 

veiculado na fase quantitativa.   

4.2.1 Abordagem qualitativa 

A pesquisa exploratória, segundo Malhotra (2012) é indicada quando se 

verifica a necessidade de explorar um problema ou uma situação a fim de 

prover critérios e uma melhor compreensão. Ainda, esse tipo de pesquisa 

auxilia na definição do problema de pesquisa, identificando ou esclarecendo 
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variáveis a serem investigadas. É importante também para estabelecer 

prioridades entre as questões de pesquisa (AAKER; KUMAR; DAY, 2001). 

O percurso metodológico delineado para esse estudo é dividido em três 

etapas, sendo a terceira o experimento principal. A primeira e segunda fase 

destina-se a reunir informações e dados para a construção do questionário a 

ser veiculado no experimento final. Verifica-se na Figura 7 o percurso 

metodológico desenvolvido: 

Figura 7 - Percurso metodológico 

 

Fonte: Autora (2016). 

Segundo Peck e Childers (2003) cada indivíduo possui um nível diferente 

de necessidade de toque, ou seja, enquanto alguns são capazes de realizar 

escolhas e compras sem precisar tocar, sentir o produto, outros não realizam 

compras por canais remotos devido a impossibilidade de avaliar 

pessoalmente a qualidade do item. Assim, a primeira fase deste estudo 

objetiva-se encontrar um grupo descritor, onde todos os integrantes possuam 

necessidade de toque neutro. 

A primeira etapa constituiu-se em coletar respostas à escala de Peck e 

Childers (2003) a fim de testar a necessidade de toque de cada respondente. 

A escala desenvolvida pelos autores é utilizada para medir as diferenças 

individuais na motivação de adquirir ou usar informações hápticas. A 

mensuração desenvolvida contém 12 itens, como “eu me sinto mais 

confortável comprando um produto após tê-lo examinado fisicamente”, e são 

medidos por 7 pontos da escala Likert, de 1 (descordo totalmente) a 7 
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(concordo totalmente). 

Reuniu-se 23 respostas à escala, 17 mulheres e 6 homens. Dentre os 

respondentes, nove obtiveram uma necessidade de toque nível médio. Dessa 

forma, estes foram selecionados para participar da próxima fase, que se 

concentrou em realizar um focus group. Segundo Hair et al. (2005), um 

grupo pequeno de pessoas (8-12) é o suficiente para que possa dar 

continuidade ao estudo. 

Na segunda fase, então, foi realizado um focus group, técnica de 

entrevista exploratória com o objetivo de realizar uma discussão sobre um 

tema proposto (HAIR et al., 2005). Constituiu-se em reunir aqueles 

selecionados na fase anterior, apresentando possíveis vestuários a serem 

utilizados do experimento, a fim de selecionar o mais apto aos objetivos 

deste estudo. Ainda, discutiram-se diferentes formas de descrever o objeto 

em questão, além de verificar o melhor formato de apresentação do produto 

em uma situação de compra on-line. 

Esta etapa teve como objetivo reunir bases empíricas a fim de 

desenvolver o experimento a ser veiculado no questionário na fase final. A 

intenção de realizar o focus group, além de legitimar a escolha do produto e 

das descrições, foi reduzir possíveis vieses na criação do experimento de 

pesquisa. 

4.2.2 Abordagem quantitativa 

A pesquisa quantitativa reúne informações e opiniões e transforma-os em 

números, possibilitando sua análise, agrupamento e classificação, o que 

exige o uso de técnicas e recursos estatísticos (CRESWELL, 2010). Este 

estudo busca testar hipóteses, validando-as ou não, meio a utilização de 

recursos estatísticos, dessa forma, utilizou-se dessa abordagem a fim de 

coletar e organizar os dados necessários. 

Em virtude do estudo proposto, escolheu-se o método survey, que para 
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Malhotra (2012) baseia-se em um questionário distribuído aos participantes, 

contendo perguntas a respeito de seus comportamentos, intenções, atitudes, 

percepções, motivações, além de características demográficas. Este é um 

método que entrega dados primários, além de oferecer informações de forma 

rápida, eficiente e precisa. 

4.2.3 Desenvolvimento do questionário 

 

O método de pesquisa utilizado neste trabalho foi experimental, no 

formato pós-teste. Segundo Malhotra (2006), nesse tipo de pesquisa existe o 

efeito de causalidade, ou seja, uma variável independente pode aumentar a 

probabilidade da ocorrência da variável dependente. As variáveis 

independentes são as informações visuais (imagem do produto ou imagem 

do produto e zoom) e textuais apresentadas (informações sensoriais ou não 

sensoriais) num contexto de compra online. As variáveis dependentes 

testadas foram a intenção de compra e a qualidade percebida. Ainda, duas 

variáveis moderaram o experimento, a necessidade do toque e o 

envolvimento com o produto. 

A fim de testar o modelo proposto foi realizado um experimento 2x2 

(produto: imagem x imagem e zoom; descrição: não háptica x háptica) 

entre-sujeitos, ou seja, cada respondente visualizou somente uma situação 

de compra. Dessa forma, foi necessário pelo menos 30 respondentes em 

cada célula para conseguir as respostas ao problema de pesquisa 

(MALHOTRA, 2006), totalizando um mínimo de 240 respondentes para este 

estudo. Justifica-se essa escolha pelo fato de ser possível avaliar 

separadamente cada tipo de apresentação de informações. Assim, quatro 

condições experimentais serão desenvolvidas usando as duas variáveis 

independentes, e cada respondente responderá aleatoriamente a uma delas. 

O design experimental se estabelece como apresentado no Quadro 1. 
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Quadro 1 – Design experimental 

Situação de 

compra on-line 

Imagem do 

produto e zoom 

Imagem do 

produto 

Informações 

sensoriais 

Imagem do 

produto e zoom + 

informações 

sensoriais 

Imagem do 

produto + 

informações 

sensoriais 

Informações 

não sensoriais 

Imagens do 

produto e zoom + 

informações não 

sensoriais 

Imagem do 

produto + 

informações não 

sensoriais 

Fonte: Autora (2016). 

Uma survey foi conduzida a fim de coletar os dados necessários para 

realização desta pesquisa, veiculada no ambiente on-line, por meio da 

plataforma Qualtrics. A amostra foi obtida por conveniência. 

O instrumento de coleta apresentou uma suposta situação de compra on-

line com informações pictoriais e textuais. Exibiu-se uma peça de vestuário, 

com sua imagem frontal, ou com a imagem frontal mais zoom, ou seja, uma 

aproximação do produto. Somada a informação pictorial, o respondente 

obteve informações textuais sensoriais ou não sensoriais sobre o produto, 

como detalhes do tecido e do tamanho e descrições sobre a textura do 

mesmo. 

No estudo de Park (2006) utilizou-se um vestido para realizar a pesquisa, 

no entanto em Rodrigues e Silva (2013) foi apresentado aos participantes 

dois produtos, uma malha feminina e uma malha masculina. Acredita-se que 

como no primeiro a amostragem era essencialmente feminina entende-se 
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que o objeto vestido é uma escolha plausível. Já no segundo, como as 

autoras não segmentaram a pesquisa ao público feminino, escolheram optar 

por objetos que ambos os públicos se identificassem. Portanto, como essa 

pesquisa não foi segmentada por gênero, utilizou-se o mesmo modelo de 

vestuário para ambos os gêneros. 

No entanto, uma vez que este estudo não segmenta um gênero especifico, 

foi realizado duas pesquisas diferentes, uma para o público masculino e outra 

para o público feminino. Ambas continham o mesmo conteúdo, as mesmas 

escalas e questões, e o mesmo produto a ser comercializado. A única 

diferença foi no experimento. Para o público masculino o moletom apareceu 

vestido por um homem, e para o público feminino o moletom era vestido por 

uma mulher. Isso se deu, a fim de aproximar cada gênero de uma 

identificação pessoal com o modelo da foto. 

A partir das informações obtidas no focus group (apresentadas no 

Capítulo 5) pôde-se desenvolver quatro supostas situações de compra. A 

primeira situação de compra apresentou imagem do produto e zoom e 

informações textuais sensoriais, a seguinte imagem do produto e zoom do 

produto e informações textuais básicas. O terceiro grupo recebeu uma 

situação de compra com imagem do produto e informações textuais 

sensoriais, e o último uma situação com imagem do produto e informações 

textuais básicas. 

As primeiras questões da survey contemplavam os hábitos de compra on-

line do respondente, ou seja, se já havia realizado compras pela internet e se 

não, qual a razão de nunca o ter feito. Após essas questões e logo antes de 

apresentar a página de compra, o respondente se deparou com a seguinte 

situação: 

"Imagine que um dia você está navegando pela internet. Você ganhou um 

cupom possibilitando a compra de uma blusa de moletom em um site 

específico. Coincidentemente, nos últimos dias, você percebeu que precisava 
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de uma blusa de moletom nova. Imagine que você escolheu o modelo 

apresentado" 

Delimitou-se em apresentar uma situação como a descrita, uma vez que 

o respondente pudesse questionar o preço do produto, ademais, pudesse 

enviesar sua resposta uma vez que este não necessitasse de um novo 

moletom. 

Verificou-se também a necessidade de incluir uma questão a fim de 

apurar a manipulação feita pelo questionário. Desta forma, após a página da 

suposta compra, o respondente teve de responder quantas fotos do produto 

estavam disponíveis na situação de compra visualizada. Assim, aqueles que 

viram foto do produto e zoom diferem-se dos que apenas viram a foto do 

produto. 

 A fim de mensurar as variáveis, foram incluídas no questionário as 

escalas de necessidade de toque de Peck e Childers (2003), envolvimento 

com o produto (ZAICHKOVSKI, 1994), percepção da informação háptica 

(PARK, 2006), percepção de qualidade do produto (GREWAL, MONROE E 

KRISHNAM, 1998), intenção de compra (GREWAL, MONROE E KRISHNAM, 

1998). Os itens de cada escala originalmente estavam na língua inglesa, 

entretanto foram traduzidos por motivos da apresentação das escalas. Ainda, 

considerar-se-á que elas serão revisadas e passarão pelo método de 

tradução reversa com o apoio de duas pessoas fluentes na língua, conforme 

indicado por Malhotra (2006). 

 MEDIDA DE NFT 

A escala de necessidade do toque desenvolvida por Peck e Childers (2003) 

foi utilizada para medir as diferenças pessoais na motivação de adquirir 

informações hápticas pelo toque. A escala contém 12 itens medidos por 7 pontos 

da escala Likert, entre discordo totalmente e concordo totalmente. 
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1. Tocar em um produto pode ser divertido. 

2. Eu tenho mais confiança quando posso tocar em um produto antes de 

compra-lo. 

3. Eu gosto de tocar em produtos mesmo se não tenho intenção de 
compra-los. 

4. Eu me sinto mais confortável ao comprar um produto depois de tê-lo 
examinado fisicamente. 

5. Quando estou em lojas, eu gosto de tocar em vários produtos. 

6. Ao passear em lojas, não consigo me conter em tocar todo tipo de 

produto. 

7. Eu me sinto mais confiante ao comprar um item depois de ter tocado 

em todo tipo de produto. 

8. Se eu não posso tocar em um produto na loja, me sinto relutante 

sobre a compra do produto. 

9. O único jeito de saber se vale a pena comprar um produto é tocando 

nele. 

10. Quando estou em lojas, é importante para mim manusear todos os 

tipos de produtos. 

11. Nas lojas, eu me encontro tocando em todo tipo de produto. 

12. Existem muitos produtos que eu só compraria se eu pudesse tocar 

neles antes da compra. 

Fonte: Adaptado de Peck e Childers (2003). 

 MEDIDA DE ENVOLVIMENTO 

Zaichkovsky (1986) desenvolveu uma escala com 20 itens que media o 

nível de envolvimento com produto, propaganda e decisão de compra. No 

entanto, em 1994, a autora revisou seu estudo, diminuído a escala para 10 

itens. Assim, a escala aqui testada apresentará 10 itens avaliados em 

diferencial semântico. 

1. Importante – Sem importância 
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2. Entediante – Interessante. 

3. Relevante – Irrelevante. 

4. Empolgante – Sem graça. 

5. Não significa nada – Significa muito para mim. 

6. Atraente – Não atraente. 

7. Fascinante – Trivial. 

8. Sem valor - Valioso 

9. Envolvente – Não envolvente. 
 

10. Não é necessário – É necessário. 
 

Fonte: Adaptado de Zaichkovsky (1994). 

 MEDIDA DE IMAGEM HÁPTICA 

A escala de percepção da imagem háptica foi desenvolvida por Park 

(2006) a fim de mensurar se as informações pictoriais e textuais convergem 

em uma boa percepção háptica pelos respondentes. A escala possui 14 itens, 

sendo que sete deles foram adotadas do estudo de Ellen e Bone (1991) 

sobre processamento de imagens. Os outros sete, desenvolvidos por Park 

(2006), buscam mensurar as propriedades hápticas especificas, como 

textura, suavidade, leveza, etc. Os itens são medidos por 7 pontos da escala 

Likert, entre discordo totalmente e concordo totalmente. 

1. Eu consigo ter uma noção da textura do tecido da roupa. 

2. Eu não consigo ter uma noção da leveza da roupa. 

3. Eu consigo ter uma noção da suavidade do tecido. 

4. Eu consigo ter uma noção da maciez do tecido. 

5. Eu não consigo ter uma noção da frieza do tecido. 

6. Eu consigo ter uma noção do caimento do tecido. 
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7. Eu consigo imaginar a sensação da textura do tecido. 

8. Eu fantasio como seria tocar na roupa. 

9. Eu não imagino as propriedades do tecido. 

10. As imagens apresentadas eram vividas. 

11. As imagens apresentadas não eram claras. 

12. As imagens apresentadas eram detalhadas. 

13. As imagens apresentadas eram vagas. 

Fonte: Adaptado de Park (2006). 

 MEDIDA DE QUALIDADE PERCEBIDA 

Davis (1985) desenvolveu uma escala com oito itens a fim de medir a 

percepção de qualidade de vestuários (em sua pesquisa, o objeto de estudo 

era uma saia), no entanto Grewal, Monroe e Krishnam (1998) adaptaram-na 

em uma escala de 14 itens, para medir vestuários no geral. Os itens serão 

medidos por 7 pontos da escala Likert, entre baixa qualidade e alta qualidade. 

1. A blusa aparenta ser de boa qualidade. 

2. A blusa aparenta ser durável. 

3. A blusa aparenta ser confiável. 

Fonte: Adaptado de Grewal, Monroe e Krishnam (1998). 

 MEDIDA DE INTENÇÃO DE COMPRA 

A escala de intenção de compra apresenta três itens, medidos por 7 

pontos da escala Likert, em duas diferentes escalas semânticas: improvável 

– provavelmente e impossível – possivelmente. 

1. Se eu fosse comprar uma blusa, a probabilidade de compra o modelo 
apresentado é 

2. A probabilidade que eu consideraria comprar essa blusa é. 
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3. A possibilidade que eu compraria essa blusa é. 

Fonte: Adaptado de Grewal, Monroe e Krishnam (1998). 

4.2.4 Pré-teste 

 

 Após o desenvolvimento dos experimentos e validadas as escalas, o 

questionário completo foi revisado por quatro doutores especialistas na área, 

a fim de verificar possíveis melhorias e alterações necessárias. Dessa forma, 

foram realizadas algumas alterações quanto a apresentação das escalas, 

denominações de certos conceitos e escolha de questões demográficas. 

 Em seguida, o questionário foi respondido por cinco pessoas a fim de 

coletar as impressões quanto ao formato e ao entendimento das questões. 

Cada resposta foi acompanhada presencialmente pela autora, uma vez que 

se torna importante identificar e analisar as reações, além de averiguar se a 

compreensão das perguntas está correta. Nesta fase, foram alteradas apenas 

construção de frases e formato das questões, a fim de facilitar o 

entendimento e simplificar o questionário. 

4.2.5 Veiculação do questionário 

 

 O questionário foi desenvolvido na plataforma Qualtrics, em meio on-

line. Foram criadas duas pesquisas diferentes, uma para o público masculino 

(com a imagem do produto contendo um homem utilizando o moletom 

escolhido) e uma para o público feminino (com a imagem contendo uma 

mulher utilizando o moletom escolhido). Ambas foram veiculadas nos meses 

de agosto e setembro, entre os dias 24 e 15. Foram coletadas 295 respostas, 

no entanto, 72 foram invalidadas, uma vez que 37 homens responderam no 

link feminino e 35 mulheres responderam no link masculino. Dessa forma, o 

questionário foi novamente veiculado no mês de novembro, entre os dias 7 e 

22, a fim de coletar novas respostas. 

 Ao fim da coleta, os dados foram tratados na plataforma Excel, a fim 

de reuni-los para dar continuidade à análise dos mesmos. 
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5. RESULTADOS FOCUS GROUP 

O objetivo de realizar um focus group foi conseguir reunir opiniões e 

descrições em comum, entre um grupo de pessoas com o mesmo nível de 

necessidade de toque. Dessa forma, ter-se-ia melhores fundamentos para 

construir um experimento em favor da imparcialidade do grupo, buscando 

encontrar um formato que se adaptasse e fosse mais bem aceito em um 

número maior de pessoas. Após a coleta dos dados, a discussão foi transcrita 

para poder-se analisar o que foi dito entre os participantes e chegar as 

conclusões necessárias. 

Tendo isso em vista, primeiramente, foi veiculado em meios online um 

questionário, contendo a escala de Peck e Childers (2003), a fim de reunir 

um grupo de pessoas com uma necessidade de toque média, ou seja, um 

grupo que ainda que se importe em tocar produtos no momento de compra, 

este não seria um fator essencial e completamente decisório. 

5.1 PREPARAÇÃO FOCUS GROUP 

 

Antes da realização do focus group, foi elaborado um roteiro contendo 

todos os objetivos específicos e formas de abordagem aos mesmos, 

conforme Figura 8. O roteiro foi analisado por outros três especialistas 

doutores da área de Marketing, a fim de refinar o que estava sendo proposto, 

apontando questionamentos e sugerindo melhorias. Depois da revisão, foi 

preparado uma apresentação a ser utilizada no focus group com os temas 

propostos (Apêndice I) a fim de facilitar a compreensão de todos os 

participantes e seguir uma estrutura melhor definida. 
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Figura 8 - Objetivos do focus group 

 

Fonte: Autora (2016) 

Os objetivos eram três. O primeiro era encontrar um produto que 

melhor englobasse na percepção de imparcialidade, ou seja, um produto que 

fosse básico e simples, mas que houvesse a possibilidade de agradar grande 

parte das pessoas que viriam a ser questionadas. 

Como o foco deste trabalho não se delimita a um gênero específico, 

decidiu-se por apresentar um produto unisex, assim buscou-se imagens de 
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moletons, suéteres, cardigãs, pois acredita-se que estes possam agradar 

ambos os sexos. 

Ademais, era preciso encontrar imagens de um produto que fosse 

semelhante para ambos os sexos e, selecionar fotos onde os modelos 

estivessem na mesma posição, a fim de buscar a menor interferência de 

possíveis externalidades não identificadas de antemão. 

Foi realizada uma pesquisa em sites de busca e de marcas especificas. 

Apesar de poucas opções, encontrou-se a marca American Apparel (site: 

www.americamapparel.com) que produz produtos iguais para homens e 

mulheres, modelos unisex. Uma análise foi feita em todas as fotos dos 

possíveis produtos, assim findou-se em quatro opções a serem apresentados 

aos participantes do focus group.   

O segundo objetivo era compor conjuntamente uma descrição com 

informações sensoriais, a fim de identificar todas as características referentes 

ao produto e ao sentido háptico. Pode ser questionado a inexistência de um 

produto físico para realização do focus group, no entanto, como a intenção 

era coletar descrições realistas e precisas, buscou-se retirar as mesmas de 

consumidores on-line, uma vez que este é o público alvo analisado. Como 

em um ambiente on-line não há a possibilidade de examinar o produto 

fisicamente, o focus group pretendeu simular essa mesma situação, com 

intuito de verificar quais detalhes os consumidores estariam alertas a 

identificar. 

Para realizar essa fase, foram desenvolvidas duas supostas descrições 

de um produto. Uma com apenas características inerentes ao produto, como 

tipo do tecido, cor e descrição do modelo. Enquanto a outra envolvia, além 

dessas mesmas, descrições hápticas, como maciez do tecido, possibilidade 

de uso, ou seja, características do toque e de caimento. Foi realizada então 

uma pesquisa em 15 diferentes lojas on-line, a fim de conferir a forma da 

escrita, incidência de termos hápticos e linguagem utilizada. Com essa fase 
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seria possível identificar qual das duas frases melhor se adequaria a uma 

população maior, ainda, se há algo a ser retirado ou acrescentado às 

proposições. 

Por fim, o último objetivo foi verificar qual estrutura de site melhor se 

adaptaria aos consumidores on-line. Também se realizou uma busca nas 15 

lojas on-line, buscando conferir a posição de imagens e descrições mais 

utilizadas. Três diferentes opções foram encontradas: imagens do produto a 

esquerda e descrições a direita; imagens no centro, com descrições a baixo; 

e, imagens a esquerda com descrições a direita. Assim, desenvolveram-se 

três possíveis situações de compra, cada uma com o formato particular. 

Ainda, uma vez que se busca identificar as descrições e dados apresentados 

que mais captam a atenção dos consumidores, junto a este objetivo, 

adicionou-se outro. Cada situação de compra apresentou além de posições 

distintas, produtos e descrições diferentes também, a fim de verificar o 

máximo de possibilidades de descrições. As situações foram apresentadas 

por dez segundos e fechadas, os participantes então, deveriam ler o que lhe 

era apresentado e, passado os dez segundos, escrever em uma folha de 

papel, distribuída previamente, o máximo que conseguissem se lembrar do 

que leram. 

5.2 RESULTADOS 

 

A discussão foi realizada no dia 15 de junho de 2016 em uma sala de 

aula às 18h30min horas, durando cerca 45 minutos. Conseguiu-se abordar 

os principais pontos que o focus group buscava elucidar. Toda a discussão foi 

gravada e posteriormente transcrita pela autora. Todos os pontos 

importantes estavam sendo observados e liderados por mais uma pessoa 

com qualificação de especialista em psicologia, também, anotados pela 

autora a fim de pontuar melhor as conclusões em comum do grupo. 
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5.2.1 Perfil dos entrevistados 

 

Nove pessoas foram selecionadas para comparecer à discussão. Entre 

os nove participantes havia quatro homens e cinco mulheres. Sete deles 

estudantes, com média de idade de 34 anos. Três tinham acima de 50 anos, 

enquanto os outros menos de 30. A escolaridade de seis era mestrado, 

estando todos em curso, enquanto os outros três graduados ou fazendo 

faculdade. Duas pessoas, entre as nove, possuíam contato com moda, tendo 

já trabalhado em lojas ou confecções, quanto aos outros, não possuíam 

contato, a não ser de consumidor.   

5.2.2 Discussão dos objetivos 

 

 Primeiramente, foi explicado aos participantes o que seria esperado 

deles, assim como quais eram os objetivos do focus group. Foi apresentado o 

primeiro objetivo, juntamente com cada dupla de fotos dos produtos. Pediu-

se que fosse indicado qual produto era o mais neutro, imparcial. Ou seja, 

qual produto na percepção deles seria um produto que agradaria o maior 

número de pessoas, que o maior número de pessoas teria intenção de 

comprar. 

 Os apontamentos trazidos foram a respeito de acabamento das blusas, 

como o zíper estar repuxado, ou apresentar forro com uma cor diferente do 

tecido. A blusa de tom mais claro (Figura 9) foi apontada como a mais 

descartável, de má qualidade, devido exatamente ao mau acabamento, que 

era possível notar nas fotos. 

Figura 9 - Blusas de tom mais claro 

 

Fonte: www.americanapparel.com 
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A cor foi um fator importante, pois foi preterido o cardigã azul, que 

apesar de ser considerado um modelo básico, sua cor é mais limitada (Figura 

10) por não ser possível de combinar com muitas opções. Ainda quanto a cor, 

a blusa de tom mais claro não seria indicada, uma vez que por ser clara, se 

sujaria mais facilmente comparado aos outros. Dessa forma, restaram dois 

produtos de cores semelhantes, ambos cinza escuros. A coloração é, enfim 

importante, pois, ao ter um tom neutro se torna possível combinar a blusa 

com diversas outras cores ou peças de roupa. 

Figura 10 - Cardigã azul 

 

Fonte: www.americanapparel.com 

 Quanto à blusa de moletom fechada, foi apontado por alguns que seria 

possível coloca-la por debaixo (Figura 11) de outro casaco, em dias de frio. 

Por ser um modelo básico e ter uma cor neutra, os participantes indicaram 

esta como um dos produtos preferidos entre os quatro apresentados. No 

entanto, alguns participantes relembraram que por se tratar do ambiente on-

line, onde não é possível provar roupas, um moletom fechado representaria 

um maior risco à compra, uma vez que poderia ficar justo, ou não caber, 

dependendo da pessoa que estaria realizando a compra. 

Figura 11 - Blusa de moletom fechada 

 

Fonte: www.americanapparel.com 
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Nesse momento, a discussão tomou um rumo diferente. Indicaram que 

no Brasil não há uma padronização de tamanhos, dessa forma, os tamanhos 

que as lojas trabalham se tornam relativos. Uma vez que o tamanho 

pequeno/médio/grande tem medições e especificações diferentes para cada 

fabricante, os consumidores, além de si próprios terem percepções diferentes 

dos tamanhos, estes ficam à mercê da disponibilização de informações das 

medidas dos produtos nos sites. 

A funcionalidade das blusas também foi discutida. Os moletons com 

capuz e bolsos foram apontados como os mais úteis, exatamente por 

portarem destas características. Assim, estes englobam diversos aspectos 

relevantes na escolha de uma blusa de moletom. O cardigã, apesar de ter 

bolsos, aparenta ser mais decorativo do que útil.   

  Um comentário interessante foi que se a intenção fosse comprar um 

presente, se escolheria o modelo cinza escuro aberto (Figura 12), comparado 

aos outros. Este seria o modelo que mais facilmente agradaria a um 

presenteado. Ainda, indicou-se que não presentearia com a blusa cinza 

fechada por esta ser muito simples, muito básica, sendo mais indicada para 

usar dentro de casa. Apesar de outros participantes discordarem. 

Figura 12 - Blusa de moletom cinza escuro aberta 

 

Fonte: www.americanapparel.com 

 A expectativa do produto comprado também foi discutida. Uma vez que 

o que está sendo apresentado são fotos, a percepção de qualidade de cada 

participante interfere no julgamento de qual produto seria mais indicado. 

Uma vez que o moletom fechado é um modelo simples, os participantes 
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indicaram que se depois de comprar, recebessem um produto abaixo do 

esperado não se decepcionariam tanto, uma vez que já perceberam que o 

produto é básico e não procura satisfazer diferentes necessidades. Há uma 

menor expectativa quanto a este modelo se comparado aos outros. 

 O moletom cinza aberto também instigou os participantes à discussão 

a respeito do forro aparente. A blusa por fora é cinza, no entanto dentro 

possui um forro branco felpudo. A percepção dos participantes quanto a esse 

fato foi balanceada. Alguns indicaram que por ter dois tons diferentes a blusa 

aparentava ser de pior qualidade comparada às outras, pois denotava um 

tecido mais barato. Ainda, que se fosse para ter esse modelo, só o usaria 

fechado, a fim de não aparecer o forro. No entanto, outros não se 

importaram com este fato, indicando que o forro aparenta ser confortável e 

pensado para agradar o toque, o que melhoraria a percepção do produto. 

 Tendo discutido sobre todos os produtos e suas características, passou-

se ao segundo objetivo. Foi apresentada as duas descrições, pediu-se para 

os participantes lerem ambas. Todos os participantes notaram que haviam 

diferenças entre as duas, apontando que as principais delas eram que a 

segunda (com descrições hápticas) exibia questões a respeito de caimento e 

sensações. 

 Indicou-se que é importante que as descrições apresentem todos os 

dados pertinentes ao produto, como cor, tipo de tecido, acabamento, etc. – 

mais próximos à primeira descrição. É aconselhável haver informações 

hápticas, o que torna a descrição mais fiel ao produto e ao que o consumidor 

receberá. No entanto, foi identificado que apesar de mais dados favorecerem 

a avaliação do produto, a apresentação de informações hápticas não 

essenciais podem indicar utilização de marketing, desviando as intenções do 

vendedor on-line. Além disso, descrições hápticas podem aumentar a 

expectativa que os consumidores têm do produto, uma vez que está indicado 
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o que ele sentirá com o mesmo, assim, é preciso satisfazer esse ideal 

construído.   

 O terceiro e último objetivo requeria o auxílio na decisão de como 

apresentar a foto e as descrições dos produtos na situação de compra. Foi 

realizada uma pesquisa em 15 comércios eletrônicos de roupas, a fim de 

verificar como se utiliza a disposição do espaço online. Na maioria dos sites a 

foto do produto é apresentada no lado esquerdo da tela, quanto as 

descrições no lado direito. No entanto, encontraram-se alguns sites que 

mostravam as fotos do lado direito e descrições no lado esquerdo, enquanto 

em outros, fotos centralizadas, com descrições abaixo. Desta forma, foi 

apresentado aos participantes três situações de compra, cada uma com uma 

versão de disponibilização do conteúdo, conforme Figuras 13,14 e 15. 

Figura 13 - Situação de compra on-line com imagem à esquerda 

 

Fonte: Autora (2016) 
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Figura 14 - Situação de compra on-line com imagem a direita 

 

Fonte: Autora (2016) 

Figura 15 - Situação de compra on-line com imagem no centro 

 

Fonte: Autora (2016) 
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 Cada imagem foi apresentada aos participantes isoladamente, para que 

verificassem todas de forma particular. Após a terceira imagem, questionou-

se qual das três seria a melhor opção. A primeira opção, com imagem à 

esquerda e descrição a direita foi escolhida de forma unanime entre os 

participantes, uma vez que esta representa a maioria dos comércios 

eletrônicos reais. Enquanto que mesmo que haja outras opções, como 

demonstrada pelas Imagens 14 e 15, estas são exceções, e não 

correspondem ao formato mais aceito e prático de visualização. 

5.2.3 Conclusão sobre o que foi discutido 

 

 Diante da discussão estabelecida e das informações coletadas, chegou-

se a mais adequada representação de compra online a ser utilizada no 

questionário. Primeiramente, consideraram-se as opiniões sobre o melhor 

produto. Entre os dois moletons de tom mais escuro, o moletom com mais 

funcionalidades foi escolhido frente ao moletom fechado. Uma vez que este 

além de ser menos funcional, indica a possível percepção de o tamanho não 

ser adequado, enquanto o moletom aberto pode ser mais adaptável, uma 

vez que há a possibilidade de usá-lo aberto. 

Quanto a descrição do mesmo, considerou-se os apontamentos sobre 

referências sobre o produto, além disso, buscou-se não utilizar frases que 

parecessem uma forma de mostrar o produto melhor do que poderia ser, ou 

seja, frases que pudessem alavancar mais vendas (marketing). 

Por fim, quanto à disposição da foto ou das fotos e da descrição do 

produto, seguiu-se o que foi indicado pelos participantes, em utilizar a foto 

ao lado direito, enquanto a descrição do lado esquerdo. 

A Figura 16 apresenta as opções escolhidas: 
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Figura 16 - Resultados focus group 

 

Fonte: Autora (2016). 
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6 ANÁLISE DOS RESULTADOS DA SURVEY 

 

Como descrito anteriormente, o questionário foi veiculado em meio on-

line, pela plataforma Qualtrics, obtendo 264 respostas válidas. Tendo reunido 

o número necessário para realizar as análises a fim de testar as hipóteses 

deste estudo, a próxima fase foi organizar os dados coletados e realizar a 

análise dos mesmos. 

O software utilizado foi o SPSS, versão 21. Primeiramente são 

apresentadas as características da amostra, a seguir realizou-se a análise 

descritiva dos dados e análise fatorial exploratória de todas as variáveis. 

Segundo Hair et al.(2005) a análise fatorial busca verificar a correlação entre 

as variáveis, sendo possível identificar as dimensões e a explicação das 

mesmas. Difere-se da análise fatorial confirmatória, que é realizada quando 

o pesquisador possui conhecimento a respeito das variáveis a priori, 

estabelecendo restrições sobre o número de componentes das variáveis. 

Em conseguinte, averiguou-se a correlação entre as variáveis 

independentes, dependentes e moderadoras, com intuito de antecipar como 

as variáveis se relacionariam. Enfim, foi realizada uma regressão múltipla 

com todas as variáveis. 

Este capítulo está estruturado em sete partes, inicialmente apresenta-

se as características da amostra, seguida da validação das escalas, análises 

descritivas e fatoriais, análise de correlação entre as variais, regressão linear 

múltipla realizada, e por fim a discussão sobre os resultados obtidos.    

6.1 CARACTERÍSTICAS DA AMOSTRA 

 

Os participantes, homens e mulheres, visualizaram somente uma 

situação de compra dentre as quatro desenvolvidas, conforme a Tabela 1. 
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Tabela 1 - Condições do experimento 

Experimento 
Informação 

pictorial 

Informação 

textual 
Frequência Porcentagem 

Situação 1 Imagem do 
produto 

Não 
sensorial 61 23,10 

    

Situação 2 Imagem do 
produto 

Sensorial 63 23,86 

    

Situação 3 

Imagem do 
produto  + 

Zoom 

Não 
sensorial 72 27,27 

    

    

Situação 4 Imagem do 
produto  + 

Zoom 

Sensorial 68 25,74 

    

        

N= 264         
 Fonte: Autora (2016). 

Para a primeira situação (imagem, descrição não sensorial) obteve-se 

61 respostas (23,1%), na segunda (imagem, descrição sensorial) o número 

de respostas obtidas foi 63 (23,86%), quanto a terceira (imagem e zoom do 

produto, descrição não sensorial) foram coletadas 72 respostas (27,27%) e, 

por fim, a quarta situação (imagem e zoom do produto, descrição sensorial) 

coletou-se 68 (25,74%). 

Verifica-se na Tabela 2 dados referentes as características da amostra. 
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Tabela 2 - Características da amostra 

Características da amostra Frequência Porcentagem 

Gênero   

Homens 127 48,10 

Mulheres 137 51,89 

Idade   

Entre 18 e 25 120 45,45 

Entre 25 e 35 73 27,65 

Acima de 35 71 26,89 

Escolaridade   

Ensino médio completo 16 6,06 

Ensino superior incompleto 47 17,80 

Ensino superior completo 170 64,39 

Outro 31 9,11 

Renda   

Até 1 salário mínimo 20 7,57 

De 1 a 3 salários mínimos 8 3,03 

De 3 a 6 salários mínimos 44 16,66 

De 6 a 9 salários mínimos 64 24,24 

De 9 a 12 salários mínimos 44 16,66 

Acima de 12 salários mínimos 25 9,46 

N= 264     

Fonte: Autora (2016) 

Dentre os 264 respondentes, 127 eram homens (48,10%) e 137 

mulheres (51,89%). Quanto à idade dos mesmos, 120 possuem entre 18 e 

25 anos (45%), 73 entre 26 e 35 (28%) e 71 acima de 35 anos (27%). 

Quanto à escolaridade dos participantes, a maioria possui ensino superior 

completo, 170 (64,9%), 47 respondentes com ensino superior incompleto 

(17,9%), enquanto ensino médio e fundamental soma-se 24 participantes 

(8,8%) e, 31 com outras escolaridades (9,11%). 

Também foi questionado aos participantes seus hábitos de consumo 

online, Tabela 3, ou seja, se já haviam realizado compras online e com qual 

frequência. 
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Tabela 3 - Hábito de compra on-line dos respondentes 

Hábito de compra     Frequencia Porcentagem 

Já comprei uma vez   21 7,95 

Compro quando não tenho alternativa 53 20,07 

Compro trimestralmente  68 25,75 

Faço uma compra pelo menos uma vez por mes 89 33,71 

Faço uma compra pelo menos uma vez por semana 18 6,81 

Outros       15 5,67 

 Fonte: Autora (2016) 

Os que já realizaram uma compra somam 21 (7,95%), 53 compram 

somente quando não há alternativa (20,08%), 68 respondentes indicaram 

que compram trimestralmente (25,76%), grande parte, por sua vez costuma 

comprar pelo menos uma vez por mês contando com 89 respostas (33,71%), 

18 respondentes compram pelo menos uma vez por semana (6,82%), e 

outros somam 15, com 5,67% do total. 

6.2 VALIDAÇÃO DAS ESCALAS 

 

Antes de veicular as escalas de NFT e envolvimento, buscou-se validá-las 

ao contexto brasileiro. E, como há diferentes escalas existentes para 

mensurar envolvimento, foi realizado um estudo de qual melhor se adaptaria 

ao contexto de produtos de moda. Não se optou por realizar o mesmo estudo 

com as outras variáveis, uma vez que a escala de imagem háptica utilizada 

no estudo de Park (2006) não possui substituta encontrada na literatura. 

Quanto as escalas de qualidade percebida e intenção de compra de Grewal, 

Monroe e Krishnam (1998), já foram amplamente utilizadas na área de 

administração e marketing, mostrando sua adequação a esse estudo. 

6.2.1 Validação das escalas NFT e envolvimento 

 

A fim de validar a escala de NFT e identificar qual a melhor opção de 

escala para estudar envolvimento com produtos de moda verificou-se a 

escala de NFT de Peck e Childers (2003), e quatro diferentes escalas de 
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envolvimento: Traylor e Joseph (1984), Michaelidou e Dibb (2006), 

Zaichkovski (1985) e O’Cass (2000). 

Os itens das cinco escalas foram submetidos a um processo de tradução 

reversa com dois especialistas da área, fluentes na língua inglesa. Após essa 

fase, 32 pessoas foram escolhidas por conveniência para responder a um 

questionário, contendo todos os itens. Foram realizados procedimentos para 

certificação da validade de face e de critério. Dessa forma, pôde-se conferir 

se a escala de NFT estava adequada, assim como identificar qual escala de 

envolvimento com o produto era mais adequada e melhor compreendida 

entre todos os respondentes. Depois de cada bloco de itens das escalas 

estudadas foram incluídas quatro perguntas a fim de averiguar a 

compreensão, complexidade, dificuldade e ambiguidade dos itens. Todas as 

perguntas foram medidas numa escala Likert de 7 pontos. 

 A escala de NFT, desenvolvida por Peck e Childers (2003) obteve uma 

média de 5,8 perante a facilidade dos itens e 6,5 quanto a compreensão. 

Denotando que os itens estão claros e entendíveis. Quanto a complexidade, 

a média obtida foi de 1,8, indicando que as questões não são complexas. Por 

fim, a média para ambiguidade foi 3,2, indicando um nível baixo. Dessa 

forma, a escala de NFT obteve indícios para validação de face. 

Quanto as escalas de envolvimento, uma vez que foram analisadas 

quatro, realizou-se um teste ANOVA a fim de verificar se as médias de cada 

pergunta foram diferentes (Figura 17).   
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Figura 17 - Teste ANOVA das escalas de envolvimento 

 

Fonte: Adaptado pela autora de SPSS 21 (2016). 

 De acordo com a Figura 17, as escalas são igualmente entendíveis. 

Quanto a facilidade, somente a de Traylor e Joseph (1984) se diferenciou, 

sendo esta considerada mais fácil comparada às outras. Já a complexidade, 

todas se mostraram iguais, exceto a escala de O’Cass (2000), o que se 

repetiu no caso da ambiguidade. Conclui-se então, que esta é a mais 

complexa e ambígua das escalas. 

Além da validade de face, foi verificada a validade de critério. Para 

tanto, os 32 respondentes foram previamente escolhidos e entrevistados 

acerca de suas opiniões e percepções sobre produtos de moda e necessidade 

de toque. Sendo assim, puderam ser estabelecidas possíveis médias de NFT 

e envolvimento para cada um. Com as respostas dos questionários foi 

possível comparar se cada escala estava medindo de forma adequada os 

constructos mensurados. 

Tabela 4 - Compatibilidade das escalas 

  NFT Envolvimento com o produto 

  

Peck e Childers 

(2003) 

Traylor e 

Joseph (1984) 

Michaelidou e 

Dibb (2006) 

Zaichkovsky 

(1994) 

O'Cass 

(2000) 

Compatíveis 23 26 22 27 28 

Incompatíveis 9 6 10 5 4 

Fonte: Autora (2016) 
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 Conforme observado na Tabela 4, a escala de NFT obteve um bom 

resultado, indicando que os itens estão adequados à mensuração do 

constructo. Já no caso e envolvimento com o produto, a escala que menos se 

adequou foi a de Michaelidou e Dibb (2006), enquanto a mais compatível foi 

a de O’Cass (2000). 

 Averiguaram-se também os alfas de Cronbach, com intuito de 

constatar a confiabilidade interna das escalas. A escala de Peck e Childers 

(2003) obteve um alpha de 0,88. As escalas de envolvimento resultaram em 

alfas de 0,87, 0,84, 0,95 e 0,96. Segundo esses resultados, todas as escalas 

atestaram níveis confiáveis, no entanto a de Zaichkovski (1994) e O’Cass 

(2000) foram as que obtiveram melhores resultados. 

 Referido a escala de NFT do toque desenvolvida por Peck e Childers 

(2003) pode-se concluir que o desempenho deste pré-teste foi satisfatório, 

indicando que os itens estão aptos para serem utilizados em ambiente 

brasileiro, devido ao resultado de consistência interna, análise fatorial e 

opinião de respondentes quanto a validade de face. Ainda, conforme o 

procedimento de validade de critério, a escala também obteve um bom 

resultado. 

 Quanto as escalas de envolvimento, apesar de todas terem obtido 

níveis satisfatórios em todas análises, duas obtiveram melhores alfas de 

Cronbach, e entre essas, a escala de O’Cass (2000) passa a ser preterida, 

uma vez que esta se mostrou a mais complexa e ambígua de todas. Por 

conseguinte, a escala de Zaichkovski (1994) é avaliada como mais adequada 

a mensurar envolvimento com produtos de moda. 

6.2.2 Adequação das escalas para realizar análise fatorial 

  

Após recolhida as respostas ao questionário, todas as variáveis foram 

submetidas aos testes de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) e de esfericidade de 

Bartlett. Ambos os testes preveem a adequação dos dados para realização da 

análise fatorial. O primeiro indica se os dados descrevem de forma 

satisfatória as variações dos dados originais, quanto o segundo, indica se há 
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correlação significativa entre as variáveis (HAIR et at., 2005). Dessa forma, 

demonstram-se na Tabela 5 os resultados de ambos os testes para as 

variáveis testadas. 

Tabela 5 - Teste de KMO e Bartlett para todas as variáveis 

  KMO  X2 * 

Intenção de compra 0,752 633,75 

Qualidade percebida 0,745 514,81 

Imagem háptica 0,805 1025,97 

NFT 0,873 1315,30 

Envolvimento 0,904 1523,13 

* O resultado de Bartlett foi significativo, com p<0,005, para todas as variáveis.  

Fonte: Adaptado pela autora de SPSS 21 (2016). 

 A variável intenção de compra apresentou 0,752 para o teste KMO e 

um Qui-quadrado de 633,75 (p<0,001). Quanto à qualidade percebida, 

0,745 e 514,81 (p<0,001). Imagem háptica obteve um valor de 0,805 para o 

teste de KMO, e Qui-quadrado de 1025,97 (p<0,001). Necessidade do toque 

apresentou 0,873 para KMO e 1315,3 (p<0,001) para Qui-quadrado. Por fim, 

envolvimento obteve 0,904 e 1523,13 (p<0,001). Todos os resultados de 

KMO obtidos foram acima de 0,5, indicando que os fatores da análise fatorial 

podem satisfatoriamente descrever as variações dos dados. Dessa forma, 

todos os dados obtiveram valores adequados para dar continuidade a análise 

fatorial. Ademais, os testes de Bartlett foram todos significativos, indicando 

adequação à realização da análise fatorial. 

6.3 ANÁLISE DESCRITIVA DOS DADOS 

Seguem nas Tabelas 6 e 7 as médias e desvios padrão de todos os 

itens das variáveis. 
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Tabela 6 - Médias e desvios padrão das variáveis dependentes 

Variáveis Texto da questão Média 

Desvio 

Padrão 

IC1 

Se eu fosse comprar uma blusa, a probabilidade de compra 

o modelo apresentado é. 3,522 1,812 

IC2 A probabilidade que eu consideraria comprar essa blusa é. 3,689 1,800 

IC3 A possibilidade que eu compraria essa blusa é. 3,409 1,761 

Q1 A blusa aparenta ser de boa qualidade. 4,178 1,570 

Q2 A blusa aparenta ser durável. 3,795 1,457 

Q3 A blusa aparenta ser confiável. 4,200 1,600 

IH3 Eu consigo ter uma noção da suavidade do tecido. 3,928 1,769 

IH4 
Eu consigo ter uma noção da maciez do tecido. 

3,746 1,728 

IH7 
Eu consigo imaginar a sensação da textura do tecido. 

3,405 1,644 

IH8 Eu fantasio como seria tocar na roupa. 4,151 1,793 

IH9 Eu não imagino as propriedades do tecido. 3,833 1,923 

IH10 As imagens apresentadas eram vividas. 3,848 1,713 

IH12 As imagens apresentadas eram detalhadas. 4,537 1,845 

IH13 As imagens apresentadas eram vagas. 3,719 1,847 

N= 264       

Fonte: Adaptado pela autora de SPSS 21 (2016). 

Os itens de intenção de compra apresentam médias entre 3,409 e 

3,689, e desvio padrão todos próximos a 1,8. Qualidade percebida, por sua 

vez, obteve médias 3,795, 4,178 e 4,2, e desvios padrão de 1,457, 1,57 e 

1,60. Já na variável Imagem háptica, o item IH7 obteve a menor média com 

3,405, seguido de IH13 com 3,719. IH4, IH9 e IH10 obtiveram valores 

próximos a 3,8 (3,746, 3,833, 3,848). Os maiores valores foram dos itens 

IH8 e IH12, com 4,151 e 4,537. Os desvios padrão resultaram valores entre 

1,6 e 1,9. 
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Tabela 7 - Médias e desvios padrão das variáveis moderadoras 

Variáveis Texto da questão Média 

Desvio 

Padrão 

NFT1 Tocar em um produto pode ser divertido. 3,840 2,044 

NFT3 

Eu gosto de tocar em produtos mesmo se não tenho 

intenção de compra-los. 5,443 1,725 

NFT4 

Eu me sinto mais confortável ao comprar um produto depois 

de tê-lo examinado fisicamente. 5,613 1,744 

NFT5 

Quando estou em lojas, eu gosto de tocar em vários 

produtos. 3,765 2,081 

NFT6 

Ao passear em lojas, não consigo me conter em tocar todo 

tipo de produto. 4,484 1,944 

NFT7 

Eu me sinto mais confiante ao comprar um item depois de 

ter tocado em todo tipo de produto. 3,943 2,085 

NFT8 

Se eu não posso tocar em um produto na loja, me sinto 

relutante sobre a compra do produto. 5,367 1,809 

NFT9 

O único jeito de saber se vale a pena comprar um produto é 

tocando nele. 3,526 2,068 

NFT11 Nas lojas, eu me encontro tocando em todo tipo de produto. 5,200 1,990 

NFT12 

Existem muitos produtos que eu só compraria se eu pudesse 

tocar neles antes da compra. 3,219 1,995 

ENV1 Importante – Sem importância 5,075 1,727 

ENV2 Entediante – Interessante. 5,181 1,877 

ENV3 Relevante – Irrelevante. 5,087 1,561 

ENV4 Empolgante – Sem graça. 5,053 1,539 

ENV5 Não significa nada – Significa muito para mim. 4,492 1,663 

ENV6 Atraente – Não atraente. 5,329 1,673 

ENV8 Sem valor - Valioso 4,272 1,553 

ENV9 Envolvente – Não envolvente. 4,969 1,656 

ENV10 Não é necessário – É necessário. 5,238 1,912 

N= 264       

Fonte: Adaptado pela autora de SPSS 21 (2016). 

 

A variável NFT resultou valores mais variados, cinco itens entre 3,2 e 

3,9 (NFT12= 3,219, NFT9= 3,526, NFT5= 3,765, NFT1= 3,84, NFT7= 3,943), 

um item NFT6 com 4,484, e quatro itens com valores acima de 5 (NFT11= 

5,2, NFT8= 5,367, NFT3= 5,443, NFT4= 5,613). Quanto ao desvio padrão, 

os itens variaram entre 1,7 e 2, sendo o menor valor 1,725 (NFT3) e o maior 

2,085 (NFT7). Por fim, a variável envolvimento apresentou valores muito 

próximos a 5, com exceção dos itens ENV5 (4,492) e ENV8 (4,272). Os 

desvios padrão ficaram todos entre 1,5 e 1,6, exceto os itens ENV1 (1,727), 

ENV2 (1,877) e ENV10 (1,912). 
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É indicado verificar a normalidade dos dados entes de seguir com 

análises multivariadas, dessa forma, a Tabela 8 mostra a análise descritiva 

dos dados. 

Tabela 8 - Análise descritiva dos dados 

  Média Mediana Desvio padrão Curtose Assimetria 

Intenção de compra 3,540 3,67 1,674 -0,741 0,134 

Qualidade percebida 3,940 4,00 1,414 -0,468 -0,226 

Imagem háptica 4,060 4,00 1,073 -0,549 -0,089 

NFT 4,441 4,40 1,441 -0,430 -0,315 

Envolvimento 4,966 5,00 1,344 0,021 -0,576 

N= 264           

Fonte: Adaptado pela autora de SPSS 21 (2016). 

A variável intenção de compra apresentou uma média de 3,54, com 

mediana 3,67 e desvio padrão 1,674. Já qualidade percebida, 3,940 de 

média, mediana igual a 4 e desvio padrão de 1,414. Imagem háptica obteve 

média de 4,060, mediana 4 e desvio padrão 1,073. Necessidade do toque 

apresentou uma média de 4,441, mediana 4,4 e desvio padrão 1,441. Por 

último, envolvimento obteve 4,966 de média, 5 de mediana e 1,344 de 

desvio padrão. Nota-se que a média e a mediana da variável envolvimento 

demonstram resultados muito elevados, o que já indica um problema na 

coleta de dados, uma vez que se denota que a maioria da amostra se 

mostrou muito envolvida com produtos de moda. 

Quanto aos de curtose e assimetria, estes não apresentaram nenhum 

indicio de anormalidade, ambos indicam que os dados coletados possuem 

níveis aceitáveis para dar continuidade a análise. 

6.4 ANÁLISE FATORIAL 

 

 Depois de realizada as análises descritivas e verificada a adequação e 

normalidade dos dados, deu-se continuidade a realização das análises 

fatoriais de todas as variáveis, a fim de identificar seus escores e estrutura-

las nas dimensões propostas. 
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6.4.1 Variáveis moderadoras 

 

A Tabela 9 demonstra os resultados para as variáveis moderadoras. 

Tabela 9 - Resultados da análise fatorial das variáveis moderadoras 

Variáveis Fatores 

  Autotélico Instrumental 

NFT1 ,758   

NFT5 ,799   

NFT7 ,817   

NFT9 ,890   

NFT12 ,878   

NFT3  ,852  

NFT4  ,841  

NFT6  ,710  

NFT8  ,829  

NFT11  ,706  

ENV1   ,830 

ENV2   ,855 

ENV3   ,824 

ENV4   ,803 

ENV5   ,850 

ENV6   ,827 

ENV8   ,779 

ENV9   ,708 

ENV10   ,703 

Valores próprios 4,571 1,397 5,754 

Variância explicada por cada fator (%) 57,14% 17,46%   

Variância explicada pelos fatores (%) 74,6% 63,93% 

Alpha de Cronbach ,907 ,927 

Método de componentes principais, rotação Varimax. Cargas fatoriais inferiores a 0,3 foram 

suprimidas da análise.  

Fonte: Adaptado pela autora de SPSS 21 (2016). 

Os fatores da escala NFT, além de apresentar valores acima de 0,7, se 

dividiram em duas dimensões, como previsto na literatura (conforme Peck e 

Childers, 2003). A dimensão autotélica engloba os itens NFT1, NFT5, NFT7, 

NFT9 e NFT12. Esta possui um valor próprio de 4,571 explicando 57,14% da 

variabilidade total. Quanto a segunda dimensão, instrumental, se constitui 

dos itens NFT3, NFT4 e NFT11, resultando em um valor próprio de 1,397 e 
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explicando 17,46% da variabilidade total. Juntas, as dimensões explicam 

74,6% da variabilidade total e apresentam um nível de consistência interna 

muito bom de 0,907. 

Envolvimento com o produto resultou em somente uma dimensão, 

como previsto pela literatura (Zaichkovsky, 1994). Todos os escores 

resultaram em valores acima de 0,7, conforme indicado por Hair et al. 

(2005). O valor próprio da dimensão foi de 5,754, explicando 63,93% da 

variância total. O alpha de Cronbach foi de 0,927, indicando uma boa 

consistência interna. 

6.4.2 Variáveis dependentes 

 

Segue os resultados para as variáveis dependentes, conforme Tabela 10. 
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Tabela 10 - Resultados da análise fatorial das variáveis dependentes 

Variáveis Fatores 

      

Imagem 

háptica “Vividez” 
Elaboração 

da imagem 

IC1 ,920     

IC2 ,934     

IC3 ,950     

Q1  ,931    

Q2  ,896    

Q3  ,922    

IH3   ,879   

IH4   ,880   

IH7   ,836   

IH8    ,715  

IH9    ,862  

IH10    ,699  

IH12     ,875 

IH13         ,878 

Valores próprios 2,621 2,285 3,951 1,264 ,991 

Variância explicada por cada 

fator (%)   49,39% 15,80% 12,38% 

Variância explicada pelos 

fatores (%) 87,38% 83,96% 77,57% 

Alpha de Cronbach ,927 ,904 ,842 

Método de componentes principais, rotação Varimax. Cargas fatoriais inferiores a 0,3 foram 

suprimidas da análise.  

Fonte: Adaptado pela autora de SPSS 21 (2016). 

Os itens para intenção de compra resultaram valores superiores a 0,9, 

indicando bom resultado. Se estruturam em somente uma dimensão, 

conforme indicado pela literatura, obtendo um valor próprio de 2,621, 

explicação da variabilidade total de 87,38% e consistência interna de 0,927. 

Os itens de qualidade percebida, por sua vez, obtiveram valores acima de 

0,8, com um valor próprio de 2,285, 83,95% de explicação da variabilidade 

total e alpha de Cronbach de 0,904. Quanto à imagem háptica, os itens se 

dividiram em três dimensões, conforme previsto na literatura (de acordo com 

identificado por Park, 2006), tendo todas as cargas próximas ou acima de 

0,7. A primeira dimensão, “Imagem háptica”, obteve um valor próprio de 

3,951, com explicação da variabilidade total de 49,39%. A segunda 
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dimensão, “Vividez”, valor próprio de 1,264 e explicação de 15,8%. Por fim, 

o terceiro fator “Elaboração da imagem” obteve um valor próprio muito 

próximo a 1, ou seja, próximo ao aconselhável, e possui uma explicação da 

variabilidade total semelhante a segunda dimensão (12,38%), assim, os dois 

itens dessa dimensão serão incluídos na análise para fins do estudo. Ademais, 

a explicação da variabilidade total das três dimensões resulta em 77,57% e a 

consistência interna foi de 0,842. 

6.5 ANÁLISE DA CORRELAÇÃO ENTRE AS VARIÁVEIS 

 

A Tabela 11 sumariza as correlações entre as variáveis. 

Tabela 11 - Correlação entre as variáveis 

    IC IH Q NFT E 

Intenção de compra 1         

Imagem háptica ,544** 1    

Qualidade percebida ,583** ,592** 1   

NFT  -,097 ,033 ,027 1  

Envolvimento -,007 ,107 -,054 ,175** 1 

**p<0,001.  

Fonte: Adaptado pela autora de SPSS 21 (2016). 

Analisando os resultados da tabela de correlação entre as variáveis, 

nota-se que há uma correlação positiva moderada entre intenção de compra 

e imagem háptica (0,544), intenção de compra e qualidade percebida (0,583) 

e, imagem háptica e qualidade percebida (0,592). Ainda, NFT e envolvimento 

possuem uma fraca correlação positiva (0,175). Embora obtiveram-se 

correlações entre as variáveis, observa-se que não há interação significativa 

entre NFT e envolvimento com intenção de compra e qualidade percebida, 

como era previsto. 

  Esperava-se que intenção de compra, qualidade percebida e imagem 

háptica interagissem, uma vez que ao melhorar a qualidade percebida e a 

imagem háptica do consumidor, este teria uma atitude em relação ao 

produto mais favorável, ou seja, uma maior intenção de compra. Dessa 
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forma, há um indicio que as hipóteses propostas relativas a estas interações 

poderão ser suportadas. Todavia, como já indicado, NFT e envolvimento, que 

era previsto haver interação, não apresentou correlação com as outras 

variáveis, portanto, há indícios para não suportar as hipóteses propostas que 

englobavam essas relações. 

6.5.1 Análise da correlação por experimento 

 

Além da correlação entre as variáveis, foi realizada a mesma análise 

para os diferentes experimentos, uma vez que assim pode-se verificar se há 

diferença em como as variáveis se relacionam nos quatro contextos 

desenvolvidos, conforme as Tabelas 12, 13, 14 e 15. 

Tabela 12 - Correlação entre as variáveis no experimento 1 (uma imagem e texto não sensorial) 

    IC IH Q NFT ENV 

Intenção de compra 1     

Imagem háptica ,390** 1    

Qualidade percebida ,745** ,479** 1   

NFT  -0,048 0,095 -0,131 1  

Envolvimento -0,337 0,042 0,306* 0,300* 1 

*p<0,001 **p<0,01.  

Fonte: Adaptado pela autora de SPSS 21 (2016). 

O primeiro experimento, onde os respondentes viram apenas uma 

imagem do produto e informações não sensoriais sobre o mesmo, apresenta 

quatro correlações fracas, entre intenção de compra e imagem háptica 

(0,390), qualidade percebida e envolvimento (0,306), NFT e envolvimento 

(0,300) e qualidade percebida e imagem háptica (0,479). Qualidade 

percebida e intenção de compra obtiveram uma forte correlação de 0,745, 

indicando quanto o maior valor de qualidade percebido maior a intenção de 

compra.   

 

Tabela 13 - Correlação entre as variáveis no experimento 2 (uma imagem e texto sensorial) 

    IC IH Q NFT ENV 
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Intenção de compra 1     

Imagem háptica ,443** 1    

Qualidade percebida ,526** ,562** 1   

NFT  -0,199 0,094 0,077 1  

Envolvimento 0,22 0,284* 0,141 0,139 1 

*p<0,001 **p<0,01.  

Fonte: Adaptado pela autora de SPSS 21 (2016). 

Quanto ao segundo experimento, que apresentava uma imagem do 

produto e informações sensoriais, obteve correlações moderadas entre 

intenção de compra e imagem háptica (0,443), intenção de compra e 

qualidade percebida (0,526) e imagem háptica e qualidade percebida (0,562). 

Pode-se dizer, então, que aumentando a imagem háptica, aumenta-se a 

qualidade percebida, assim como, aumentando a qualidade percebida, 

aumenta-se a intenção de compra. Ainda, há uma baixa correlação entre 

envolvimento e imagem háptica (0,284). 

Tabela 14 - Correlação entre as variáveis no experimento 3 (duas imagens e texto não sensorial) 

    IC IH Q NFT ENV 

Intenção de compra 1     

Imagem háptica ,545** 1    

Qualidade percebida ,424** ,614** 1   

NFT  -0,051 -0,039 0,05 1  

Envolvimento -0,187 -0,176 -0,106 0,05 1 

**p<0,001.  

Fonte: Adaptado pela autora de SPSS 21 (2016). 

O terceiro experimento, o qual duas imagens estavam disponíveis e 

informações não sensoriais detalhavam o produto, apresenta correlações 

moderadas entre intenção de compra e qualidade percebida (0,424), 

intenção de compra e imagem háptica (0,545) e imagem háptica e qualidade 

percebida (0,614). Indicando que quanto maior a imagem háptica maior a 

intenção de compra, e quanto maior a imagem háptica maior a percepção de 

qualidade. 

Tabela 15 - Correlação entre as variáveis no experimento 4 (duas imagens e texto sensorial) 

    IC IH Q NFT ENV 

Intenção de compra 1     
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Imagem háptica ,710** 1    

Qualidade percebida ,585** ,637** 1   

NFT  -0,056 0,034 -0,053 1  

Envolvimento 0,165 0,212 -0,017 0,228 1 

**p<0,001.  

Fonte: Adaptado pela autora de SPSS 21 (2016). 

Por fim, o ultimo experimento, com duas imagens do produto e 

descrições sensoriais, obteve correlações moderadas entre intenção de 

compra e qualidade percebida (0,585) e entre imagem háptica e qualidade 

percebida (0,585). Houve uma correlação forte entre intenção de compra e 

imagem háptica (0,710). Assim, pode-se concluir que quanto maior a 

imagem háptica maior a intenção de compra e qualidade percebida. 

6.5.2 Análise comparativa dos experimentos 

 A Tabela 16 sumariza as correlações que ocorreram semelhantemente 

em todos os experimentos. 

 

Tabela 16 - Correlações entre as variáveis 

  EXP1 EXP2 EXP3 EXP4 

Intenção de compra x Imagem háptica ,390** ,443** ,545** ,710** 

Intenção de compra x Qualidade 

percebida ,745** ,526** ,424** ,585** 

Imagem háptica x Qualidade percebida ,479** ,562** ,614** ,637** 

** p<0,001 

Fonte: Adaptado pela autora de SPSS 21 (2016). 
 

 Nota-se que a correlação entre intenção de compra e imagem háptica 

aumenta gradativamente do primeiro experimento ao quarto. Assim como a 

correlação entre imagem háptica e qualidade percebida. Pode-se concluir, 

dessa forma, que a apresentação de mais imagens e mais informações 

descritivas obtiveram o resultado previsto, influenciando a percepção dos 

respondentes quanto o produto apresentado. 

 Tendo identificado esse comportamento, optou-se por realizar uma 

ANOVA, a fim de averiguar como as médias entre cada experimento 

efetivamente se comporta, conforme Tabela 17. 
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Tabela 17 - Resultados da ANOVA entre experimentos e variáveis 

Variável   F Sig 

Intenção de compra 5,163 0,015 

Imagem háptica 3,532 0,002 

Qualidade percebida 3,703 0,012 
Fonte: Adaptado pela autora de SPSS 21 (2016). 

 Verifica-se que todos as comparações de médias se mostraram 

significativas. Assim, pode-se concluir que pelo menos uma das médias entre 

os experimentos são diferentes, conforme demonstrado pelas Figuras 18, 19 

e 20. 

 

Figura 18 - Gráfico de comparação de médias entre experimentos e intenção 
de compra 

 
Fonte: Adaptado pela autora de SPSS 21 (2016). 
 

 A variável intenção de compra obteve uma média menor no primeiro 

experimento, como era esperado, havendo um alta no segundo experimento, 

também esperado, uma vez que no segundo experimento haviam mais 

informações disponíveis para os respondentes formarem sua percepção do 

produto. Apesar de o terceiro experimento apresentar duas imagens, a falta 

de descrições sensoriais se mostra impactante, já que a média de intenção 

de compra diminui a níveis próximos do experimento 1. Por fim, volta a 

aumentar no experimento 4, justificando a disponibilização de mais imagens 

e mais descrições do produto. 
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Figura 19 - Gráfico de comparação de médias entre experimentos e imagem 
háptica 

 
Fonte: Adaptado pela autora de SPSS 21 (2016). 

 

 Quanto as médias de imagem háptica, nota-se que elas se comportam 

de forma semelhante às de intenção de compra. O experimento 1 apresenta 

valores mais baixos, como esperado, havendo um aumento no experimento 2, 

para no experimento 3 baixar novamente, e por fim, no experimento 4 obter 

maior valor entre todos os experimentos. Esse resultado era esperado 

também, uma vez que as informações sensoriais disponibilizadas nos 

experimentos 2 e 4 buscavam averiguar se haveria uma influência na 

imagem háptica obtida pelos respondentes, tendo sido validado pelo gráfico 

apresentado. 
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Figura 20 - Gráfico de comparação de médias entre experimentos e 
qualidade percebida 

 
Fonte: Adaptado pela autora de SPSS 21 (2016). 

 

 Da mesma forma, a variável qualidade percebida, no primeiro 

experimento possui a menor média entre os experimentos, havendo um 

aumento no segundo experimento, para no terceiro, decrescer, e enfim no 

quarto apresentar a maior média entre todos os experimentos. Assim como 

nas outras duas situações, esse comportamento era esperado, já que se 

entende que quanto melhor imagem háptica obtida, melhor percepção de 

qualidade o consumidor terá.   

 

6.6 REGRESSÃO LINEAR MÚLTIPLA 

 

A fim de averiguar se as variáveis medidas influenciam as variáveis 

dependentes, intenção de compra e qualidade percebida, foram realizadas 

duas  regressões lineares múltiplas. Os resultados podem ser vistos na 

Tabela 18. Como indicado por Hair et al. (2005), antes de incluir as variáveis 

moderadoras no modelo, foi realizada a regressão somente com as variáveis 

imagem háptica e qualidade percebida, assim verifica-se se NFT e 
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envolvimento moderam de fato a interação entre as variáveis. 

Tabela 18 - Resultados da regressão linear múltipla sobre intenção de 

compra 

  

Coeficientes não 

padronizaos 

Coeficientes 

padronizados 

Teste de significância 

dos coeficientes 

  B Modelo padrão Beta t Sig 

Constante 0,134 0,477  0,281 0,779 

Imagem háptica 0,483 0,094 0,31 5,125 0,000 

Qualidade percebida 0,462 0,071 0,39 6,481 0,000 

NFT -0,111 0,056 -0,095 -1,962 0,051 

Envolvimento -0,008 0,062 -0,007 -0,134 0,894 

 Modelo 1 Modelo 2  

R 0,632 0,640   

R2 0,400 0,409  

R2 ajustado 0,395 0,400   
Fonte: Adaptado pela autora de SPSS 21 (2016). 

Primeiramente, nota-se que no Modelo 1, onde foram analisadas 

somente as variáveis intenção de compra, imagem háptica e qualidade 

percebida, o R2 resultou um valor de 40% de explicação, já no Modelo 2, 

adicionando as variáveis NFT e envolvimento, o valor obtido foi de 40,9%, 

demonstrando o que já era esperado pela análise de correlação. NFT e 

envolvimento não interferem no modelo, adicionando apenas 0,9% a 

explicação, diferente do que era esperado. 

Identifica-se, de acordo com os resultados da regressão linear, que 

apenas as variáveis imagem háptica (B= 0,310, p<0,001) e qualidade 

percebida (B=0,390, p<0,001) exercem uma influência significativa na 

variável dependente, intenção de compra, conforme já havia sido identificado 

pela análise de correlação. Entre as duas, qualidade percebida influencia 

intenção de compra de forma ligeiramente superior. Não se constata 

influência significativa entre NFT e intenção de compra (B=-0,095, p=0,051), 

da mesma forma com envolvimento (B=-0,007, p=0,894). O coeficiente de 

determinação (R2= 40,9) indica que o modelo proposto pela regressão 

explica 40,9% da intenção de compra. Ou seja, num ambiente on-line de 
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compra de moda a intenção de compra dos consumidores é 40,9% explicada 

pela qualidade que este percebe do produto exposto somada a imagem 

háptica que este obtém a partir das informações apresentadas pelo site. 

Além dos resultados da regressão, analisou-se também os resíduos dos 

dados, conforme as Figuras 21 e 22. 

Figura 21 - Gráfico P-P Plot normal de regressão residual padronizado 

 
Fonte: Adaptado pela autora de SPSS 21 (2016). 
 

Nota-se que os resíduos indicam normalidade dos dados, uma vez que se 

encontram muitos próximos da linha de regressão, não havendo nenhum 

padrão fora do esperado. 
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Figura 22 - Gráfico de dispersão dos resíduos 

 
Fonte: Adaptado pela autora de SPSS 21 (2016). 

 
O gráfico de dispersão dos resíduos indica, por sua vez, que os resíduos 

estão bem distribuídos, não apresentando nenhum padrão, indicando assim, 

normalidade. Conforme Hair et al. (2005), o gráfico de dispersão dos 

resíduos oferece uma análise de adequação do modelo da regressão e da 

normalidade dos dados. 

Tabela 19 - Resultados da regressão linear múltipla sobre qualidade 

percebida 

  

Coeficientes não 

padronizaos 

Coeficientes 

padronizados 

Teste de significância 

dos coeficientes 

  B Modelo padrão Beta t Sig 

Constante 0,984 0,477  3,671 0 

Imagem háptica 0,781 0,094 0,592 11,904 0 

R 0,592    

R2 0,351    
Fonte: Adaptado pela autora de SPSS 21 (2016). 

 Em seguida foi realizada outra regressão múltipla a fim de verificar a 

influência da imagem háptica sobre qualidade percebida. Identifica-se que 

imagem háptica exerce uma influência positiva na qualidade percebida (B= 
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0,592, p<0,001), o que era esperado. Ademais, o coeficiente de 

determinação (R2= 35%) indica que 35% da qualidade percebida pode ser 

explicada pela imagem háptica. De outra forma, pode-se concluir que a 

existência de mais dados e informações sensoriais disponíveis sobre o 

produto auxiliam o usuário a perceber a qualidade de uma maneira superior. 

Os resíduos dos dados foram também analisados, e como em intenção de 

compra, ambos apresentaram bons resultados, não indicando nenhuma 

anormalidade, como nota-se nas Figuras 23 e 24. 

Figura 23 - Gráfico P-P Plot normal de regressão residual padronizado 
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Figura 24 - Gráfico de dispersão dos resíduos 
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6.7 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

As análises de correlação e regressão linear múltipla possibilitaram 

verificar quais hipóteses propostas por este estudo puderam ser suportadas, 

dessa forma segue Tabela 19 sumarizando os resultados. 

Tabela 19 - Hipóteses 

Hipóteses Resultado 

H1 A apresentação de mais imagens e descrições sensoriais afetará 

positivamente a imagem háptica (percepção real do produto). 

Suportada 

 

H2a 
A apresentação de mais imagens e descrições sensoriais (melhor 

imagem háptica) afetará positivamente a intenção de compra 

comparado a menos imagens e descrições não sensoriais. 

Suportada 

 

H2b 
A apresentação de mais imagens e descrições sensoriais (melhor 

imagem háptica) afetará positivamente a percepção de qualidade 

comparado a menos imagens e descrições não sensoriais. 

Suportada 

 

H3a 
A imagem háptica influenciará a intenção de compra. Suportada 

H3b 
A imagem háptica influenciará a percepção de qualidade. Suportada 

H4 
A percepção de qualidade afetará positivamente a intenção de 

compra. 
Suportada 

H5a A necessidade do toque moderará a relação entre a apresentação 

das informações e a intenção de compra. 

Não 

suportada 

 

H5b A necessidade do toque moderará a relação entre a apresentação 

das informações e a qualidade percebida. 

Não 

suportada 

 

H6a O envolvimento com o produto de moda moderará a relação entre a 

apresentação das informações e a intenção de compra. 

Não 

suportada 

 

H6b O envolvimento com o produto de moda moderará a relação entre a 

apresentação das informações e qualidade percebida. 

Não 

suportada 

  

Fonte: Autora (2016). 

 Conforme identificado pela análise de correlação (0,544, p<0,001) e 

comparação das médias (ANOVA, p<0,001), maior disponibilização de 

informações visuais e, principalmente, sensoriais afetam positivamente a 

obtenção de imagem háptica, suportando H1. Ademais, visto que situações 

de compra que apresentaram duas imagens culminou em maiores médias de 

intenção de compra e qualidade percebida comparado às situações com uma 

imagem, e nos experimentos com descrições não sensoriais, as médias de 
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intenção de compra e qualidade percebida resultaram valores menores 

comparada às situações com descrições sensoriais, conclui-se que H2a e H2b 

foram suportadas. 

 A análise de regressão possibilitou constatar que imagem háptica (B= 

0,483, p<0,001) e qualidade percebida (B= 0,462, p<0,001) exercem uma 

influência significativa na variável intenção de compra. Dito isso, há indícios 

para suportar H4a e H5. Ainda, identificou-se que a imagem háptica afeta 

positivamente a percepção de qualidade (0,592, p<0,001), conforme a 

análise de correlação. Ou seja, quanto mais informações na situação de 

compra (maior a imagem háptica, conforme indicado pela comparação de 

médias), maior a percepção de qualidade, suportando H4b. 

 Analisando as variáveis NFT e envolvimento, ambas previa-se obter 

uma moderação entre a apresentação das informações e intenção de compra 

e qualidade percebida. No entanto, as analises realizadas demonstraram não 

haver nenhuma interação significativa. Dessa forma, não são suportadas H5a, 

H5b, H6a e H6b.   

 Esses resultados permitem concluir que a avaliação de produtos de 

moda em ambientes on-line são influenciados pela informações disponíveis 

ao consumidor. Identifica-se que uma maior disponibilização de imagens e 

descrições sensoriais auxiliam o consumidor a obter uma melhor imagem 

háptica, convergindo em uma melhor percepção de qualidade e uma maior 

intenção de compra. Neste estudo, H1 indica que maior disponibilidade de 

informações visuais e textuais afetará positivamente a imagem háptica, 

suposição também suportada pelos estudos de Park (2006) e Rodrigues e 

Silva (2013). Quanto a H2a, mais imagens e descrições sensoriais afetarão a 

intenção de compra, neste estudo suportada, também foi estudada por Park 

(2006) e Rodrigues e Silva (2013) e suportada por ambos. Quanto a H2b, 

mais imagens e descrições sensoriais presentes na situação de compra 

afetarão a qualidade percebida, suportada também, foi somente verificado 
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por Park (2006), cujo estudo convergiu no mesmo resultado. Já a H3a, 

imagem háptica influenciará intenção de compra, também suportada, foi 

analisada por ambos os autores, Park (2006) e Rodrigues e Silva (2013), que 

também encontraram resultado semelhante. A última hipótese suportada, 

H3b, imagem háptica influenciará qualidade percebida, foi somente estudada 

por Park (2006), que constatou resultados similares a este estudo. 

 As hipóteses referentes a NFT, H5a e H5b, supunham que a 

necessidade do toque moderaria a relação entre informações pictorias e 

textuais e intenção de compra e qualidade percebida. Estas não foram 

suportadas, seguindo o resultado de Park (2006), que em seu estudo 

também não se obteve evidências que suportassem as proposições. Por fim, 

as hipóteses referentes a envolvimento com o produto, H6a e H6b, que 

propunham que envolvimento moderasse a relação entre informações 

pictoriais e textuais e intenção de compra e qualidade percebida, também 

não foram suportadas, não havendo páreo entre os estudos de Park (2006) e 

Rodrigues e Silva (2013), o que seria a contribuição adicional deste estudo.   
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O comercio eletrônico apesar de já estar presente no dia-a-dia dos 

consumidores, ainda não está completamente estabelecido no mercado 

brasileiro. Dependendo da categoria de produto, o crescimento vivenciado 

nos últimos anos indica que ainda há oportunidades no mercado e demandas 

não atendidas. Por ser um mercado consideravelmente recente no Brasil, 

apesar de difundido, ainda não apresenta uma penetração comparada aos 

Estados Unidos ou China (CAMPOS, 2015). 

Os consumidores, por sua vez, muitas vezes possuem receio ao realizar 

compras neste meio. Seja por insegurança devido ao risco financeiro, ou 

quanto a expectativa que pode não ser satisfeita. No entanto, com a maior 

possibilidade de acessar a Internet e maior facilidade de realizar pagamentos 

on-line e utilizar o Internet Banking, os consumidores foram providos de 

plataformas e meios que facilitaram seu aprendizado perante o novo 

ambiente. Discute-se que ao utilizar uma tecnologia, como computador, ou 

no caso o Internet Banking, o aprendizado ali obtido pode se tornar um 

paralelo que permite capacitar os consumidores a lidar com outras 

tecnologias semelhantes (DAVIS, 1986). Ou ainda, como já evidenciado por 

Bellman, Lohse e Johnson (1999) após o aprendizado obtido ao realizar 

alguma compra on-line, ou navegar constantemente na Internet, os 

consumidores, se mostram mais adeptos a comprar neste canal e menos 

avessos aos riscos presentes no meio on-line. Uma vez que os consumidores 

se tornam mais adeptos ao comércio eletrônico, o crescimento deste tende a 

ser exponencial. Todavia, nem todo produto possui a mesma performance no 

meio on-line. 

No mercado brasileiro, roupas e acessórios representam a maior categoria 

de produto vendida no canal eletrônico, atrás de eletrônicos e 
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eletrodomésticos, telefonia e celulares, cosméticos, etc. No entanto, somente 

9% dos consumidores presentes no meio online efetivamente realizam 

alguma compra. 38% dos consumidores utiliza a Internet para comparar 

preços e 34% indicam apenas utiliza-la para buscar informações sobre 

produtos (E-BIT, 2015), ou seja, há uma gama de navegadores que ainda 

não são e-compradores. A percepção de risco no ambiente eletrônico, como 

discutido por muitos autores (FORSYTHE; SHI, 2003; BHATNAGAR; MISRA; 

RAO, 2000 SHIMP; BEARDEN, 1982; JACOBY; KAPLAN, 1972), dificultam a 

adoção deste meio por novos consumidores. Assim, uma vez que o objetivo é 

atrai-los às lojas on-line, atenuar os riscos presentes torna-se fundamental. 

No Brasil, como já indicado, roupas e acessórios se mostra a categoria 

mais vendida, dessa forma, entender melhor como funciona este mercado e 

suas características pode apresentar possíveis melhorias às empresas que 

buscam adentrar a este mercado, assim como à acadêmicos que procuram 

estuda-lo. Considerando que roupas e acessórios são produtos de 

experiência, com diversas opções existentes de modelagem, cor, preço, etc., 

a percepção que o consumidor obtém do produto apresentado na loja virtual 

pode ser influenciada pelas informações presentes na situação de compra. 

Park (2006) e Rodrigues e Silva (2013) em seus estudos buscaram verificar 

se esta hipótese seria confirmada. Ambos obtiveram resultados semelhantes, 

indicando que as informações pictoriais e textuais presentes na situação de 

compra auxiliam o consumidor a obter uma visualização real e sensorial do 

produto, influenciando positivamente na sua qualidade percebida e intenção 

de compra do mesmo. 

Dito isso, este estudo tinha como objetivo principal averiguar se as 

informações pictoriais e textuais no ambiente brasileiro se comportava da 

mesma maneira, ou seja, se imagens e descrições presentes na situação de 

compra on-line exerceriam influência na obtenção da imagem háptica, na 

qualidade percebida e na intenção de compra. O modelo teórico S-O-R 

utilizado estrutura-se em estímulo, organismo e resposta (MEHRABIAN; 
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RUSSELL, 1974). Para fins desta pesquisa, o estímulo utilizado foram as 

informações presentes nas situações de compra on-line, ou seja, imagens e 

descrições textuais. O organismo, por sua vez, foram a imagem háptica, ou 

seja, a percepção do produto convergido das informações textuais e 

pictoriais, resultando numa percepção mais próxima do real, e qualidade 

percebida. Por fim, a resposta se dá pela intenção de compra, de outra forma, 

a propensão do respondente adquirir o produto avaliado. A fim de averiguar 

o objetivo proposto, foram desenvolvidas quatro situações de compra 

distintas, nas quais diferentes informações pictoriais e textuais foram 

apresentadas, com menos ou mais imagens e com descrições sensoriais 

(hápticas) ou não sensoriais (hápticas). As situações de compra foram 

utilizadas no questionário veiculado. O questionário ainda mensurou cinco 

diferentes constructos: intenção de compra, qualidade percebida, imagem 

háptica, necessidade do toque e envolvimento com o produto. 

Dessa forma, após reunidos os dados necessários, constatou-se que as 

informações presentes nas situações de compra on-line influenciam na 

obtenção de imagem háptica, percepção de qualidade e intenção de compra. 

Averiguou-se que descrições textuais sensoriais, ou seja, que buscam 

transmitir as sensações de toque, auxiliam na criação da imagem háptica, 

influenciando positivamente a qualidade percebida e a intenção de compra. A 

análise de dados apresentou correlação positiva entre imagem háptica e 

qualidade percebida, imagem háptica e intenção de compra e, intenção de 

compra e qualidade percebida. 

Ainda, a comparação das médias de imagem háptica, qualidade percebida 

e intenção de compra, nos quatro experimentos, indica que mais imagens e 

descrições sensoriais apresentam valores maiores comparadas a menos 

imagens e informações não sensoriais. Retificando o que já havia sido 

evidenciado, quanto mais informações sensoriais maior a intenção e compra, 

imagem háptica e percepção de qualidade. Ademais, as correlações entre 

intenção de compra e imagem háptica e, qualidade percebida e imagem 
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háptica apresentam um crescimento entre o primeiro e quarto experimento, 

denotando que quanto mais informações disponíveis na situação de compra, 

ou quanto mais próximo a realidade a imagem é apresentada, maior a 

qualidade percebida pelo consumidor e maior sua predisposição a efetuar 

uma compra.   

A análise de regressão realizada verificou que além da imagem háptica, a 

qualidade percebida também influencia a intenção de compra. A qualidade 

percebida, por sua vez, é influenciada pela imagem háptica. Essa 

constatação reitera a importância da apresentação de descrições sensoriais e 

mais imagens do produto nas situações de compra de moda on-line. 

 Outro objetivo do estudo buscava verificar se há moderação da 

necessidade de toque e envolvimento com o produto entre as informações 

apresentadas e qualidade percebida e, entre informações apresentadas e 

intenção de compra. No entanto não houve indícios para identificar tal 

relação, dessa forma os objetivos referentes a essas variáveis não foram 

atendidos.    

A contribuição gerencial deste estudo busca auxiliar lojas de roupa on-

line a compensar a falta da possibilidade de tocar nos produtos ofertados. 

Sendo esta característica difícil de ser replicada no ambiente eletrônico, 

busca-se obter novas formas de apresentar produtos a fim de procurar 

substituir o sentido do toque. Este estudo sugere que a utilização de imagens 

do produto e zoom do mesmo, e ainda que seja disponibilizado informações 

a respeito do produto, se mostra importante descrever as propriedades do 

tecido do produto, ou a sensação que se obtém ao tocar no mesmo. Como 

demostrado pelas análises realizadas, essas descrições mostraram 

proporcionar ao consumidor a obtenção de uma imagem mais real, uma 

melhor imagem háptica do produto avaliado. Esta variável influencia 

positivamente a percepção que o consumidor terá da qualidade do produto. 
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Ambos demonstram beneficiar a atitude que o consumidor tem sobre o 

produto, tornando a possibilidade de compra mais provável. 

Quanto às contribuições teóricas, como identificado anteriormente, 

pode-se delimitar um paralelo entre os trabalhos de Park (2006) nos Estados 

Unidos e Rodrigues e Silva (2013) em Portugal. Ambos os trabalhos 

obtiveram resultados semelhantes aos aqui demonstrados. Assim, verifica-se 

um possível comportamento análogo entre as três amostras estudadas. 

Ademais, como em Park (2006), não se encontrou relação entre NFT e 

disponibilidade de informações, denotando os resultados similares. 

Sobre as limitações identificadas, como relatado no Capítulo 6, os 

dados coletados para mensurar a variável envolvimento com produtos de 

moda resultaram em valores de média e mediana muito elevados, o que não 

era esperado. Dessa forma, novos dados poderiam ser coletados a fim de 

averiguar se essa variável modera as relações aqui discutidas. Ademais, as 

variáveis imagem háptica e qualidade percebida explicaram apenas 40% da 

intenção de compra, denotando que há outras variáveis que explicam o 

modelo, que não foram contemplados nesta pesquisa. Uma decisão a priori 

da pesquisa foi a não mensuração da variável risco percebido, uma vez que 

esta já foi amplamente estudada por autores de marketing. No entanto 

entende-se que essa variável poderia auxiliar na explicação do processo de 

compra on-line. Apesar de desenvolver as situações de compra de forma a 

reduzir possíveis viéses, uma pesquisa on-line não se assemelha a uma 

situação de compra real, assim, as respostas obtidas podem ter sido 

enviesadas. 

Por fim, futuras pesquisas poderiam verificar se o nível de utilização de 

tecnologia influencia na percepção da imagem háptica e qualidade percebida. 

Esta variável não foi englobada neste estudo, mas uma vez que, como 

indicado, consumidores que já compraram on-line se tornam mais suscetíveis 

a realizarem novas compras, estabelecer esse paralelo poderia trazer novos 
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insights sobre a adoção do comércio on-line no Brasil. Ademais, a variável 

qualidade percebida, na análise de correlação apresentou valores entre 

intenção de compra maiores para o primeiro experimento, se comparado aos 

demais experimentos. Seria interessante verificar se há um comportamento 

diferente neste contexto, uma vez que não há suporte para embasar uma 

decisão de compra com mais informações sobre o produto. A percepção de 

qualidade pode ser a variável que mais influencia no processo de decisão, 

quando não há muitas informações na situação de compra. Dessa forma, 

estudá-la em outros contextos, ou com demais variáveis poderiam elucidar 

melhor essa constatação. 
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