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EPIGRAFE

"Essa idéia poderia ter surgido dez anos atrás. Ou cinco. O conceito é estupidamente

simples. Como não pensaram nisso antes? Quando tive a idéia, não foi imaginando:

'vamos criar uma empresa de bilhões de dólares! ' Nada foi previsto. Por mais

intuitivo e óbvio que pareça hoje, havia muitas dúvidas, muitas chances de dar errado"

Andrew Mason, criador do primeiro site de compra coletiva.

"Todas as inovações eficazes são surpreendentemente simples. Na verdade, maior

elogio que uma inovação pode receber é haver quem diga: isto é óbvio. Por que não

pensei nisso antes?"

Peter Drucker



RESUMO

O trabalho consistiu em investigar as principais características das compras coletivas e as
experiências dos clientes na resolução de problemas, destacando o papel da qualidade na
decisão de compra. Foi realizado um levantamento bibliográfico abordando comércio
eletrônico, compras coletivas, qualidade, qualidade em serviços e qualidade no setor de
compras coletivas para fundalnentar teoricamente a pesquisa realizada e caracterizar as
compras coletivas. Esta foi uma pesquisa descritiva, com abordagem quantitativa. COln os
dados obtidos na pesquisa, realizada por meio de um questionário estruturado, verificou-se
que os consumidores são motivados pelo preço e mesmo considerando que os produtos e
serviços adquiridos não correspondam totalmente às suas necessidades e expectativas,
continuariam adquirindo-os, em função dos descontos concedidos.

Palavras-chave: Comércio Eletrônico, Compras Coletivas, Qualidade, Qualidade em Serviços.



ABSTRACT

The work was to investigate the main peculiarities of the collective buying, also
study the custolner experiences solving problems, emphasizing the role of quality on the
buyer decision. It was written a literature review which talks about electronic commerce,
collective buying, quality, service quality and quality in the collective buying sector to
give a theoretical support to research and to characterize the collective buying. That was
a descriptive research with quantitative approach. With survey data obtained, conducted
through a structured questionnaire, it was found that consumers are motivated by price
and even considering that the products and services purchased do not fully correspond to
their needs and expectations, they would keep buying, depending on the products
discounts.

Keywords: Electronic Commerce, Collective Buying, Quality, Service Quality.
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1. INTRODUÇAO

A utilização da internet facilita a comunicação global entre pessoas e instituições. No

que se refere à economia, o potencial da internet se reflete no comércio eletrônico, onde as

tecnologias da informação são utilizadas para a efetivação de transações de bens e serviços de

forma rápida e econômica (LASTRES et ai, 1999).

De acordo com o Portal Brasil (2011), o número de usuários de internet no Brasil

registrados pelo Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (IBOPE) eln março de

2011 chegou a 43,2 milhões, sendo que 35,1 milhões têm acesso em sua residência.

Com o crescimento do número de usuários da internet, o mercado de compras virtuais

tem ganhado cada vez mais espaço na vida dos consumidores brasileiros e o faturamento

neste setor aumenta anualmente de forma significativa. Por meio da internet os clientes têm

acesso rápido aos produtos e serviços e as empresas têm a possibilidade de divulgá-los de

forma mais econômica e abrangente.

Recentemente uma novidade impactou o comércio eletrônico: trata-se das compras

coletivas, uma modalidade de venda cujo objetivo é vender uma oferta para um determinado

número de consumidores, com descontos que podem chegar a 90% do valor do produto ou

serviço. Caso o número mínimo não seja atingido eln um tempo determinado, a oferta é

cancelada.

Desde a criação do primeiro site, as COlnpras coletivas se disseminaram rapidamente,

tendo sido consideradas por muitos uma nova "febre" do comércio eletrônico. Em junho de

2011 o número de sites de compras coletivas chegou a 1.890 somente no Brasil.

A rápida disseminação das compras coletivas também se reflete nas reclamações

registradas nos órgãos de defesa do consumidor. Focados em atingir um número alto de

adesões, muitos anunciantes criam promoções que posteriormente não conseguirão atender

com o mínimo de qualidade necessária (BURLAMAQUI, 2011).
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Ao usar as considerações apresentada~ como referência, este estudo pretende

.dentificar as principais características desta nova lTIodalidade de comércio eletrônico,

·nvestigar as experiências dos consumidores com ênfase na resolução de problemas

nfrentados e analisar o papel da qualidade na decisão de compra.

1.1 OBJETIVO GERAL

Esta pesquisa tem como objetivo geral identificar as principais características das

compras coletivas e investigar as experiências dos clientes na resolução de problemas,

destacando o papel da qualidade na decisão de compra.

,
1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Apresentar um breve histórico, características e os principais conceitos do comércio

eletrônico e da modalidade de compras coletivas;

• Apresentar conceitos de qualidade e qualidade em serviços, e as características da

qualidade na modalidade de compras coletivas;

• Realizar um levantamento junto a usuários de sites de compras coletivas para

investigar suas experiências, destacando a resolução de problemas enfrentados e a

influência da qualidade na decisão de compra.

1.3 PROBLEMA DE PESQUISA

O presente trabalho pretende analisar as experiências dos clientes em sites de compras

coletivas e os principais problemas ocorridos nesta nova modalidade de venda. Mesmo

reconhecendo os descontos como o grande atrativo das compras coletivas, este trabalho

pretende, ainda, compreender se as motivações para compra estão ligadas unicamente aos

preços baixos dos produtos e serviços anunciados, ou se os consumidores têm a preocupação

com a qualidade. Neste aspecto, pretende-se observar também a quem o consumidor atribui a
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responsabilidade no caso de insatisfação com a ~ompra, considerando que a insatisfação COITI

o produto ou serviço oferecido pelo anunciante pode impactar na imageITIdo site, embora este

seja apenas um intermediário na venda. Sendo as compras coletivas uma modalidade de

comércio eletrônico ainda recente, o conhecimento das experiências dos clientes se toma

importante para o aprimoramento e crescimento do setor.



, ~

_. COMERCIO ELETRONICO

, , "
~.1 HISTORICO DO COMERCIO ELETRONICO

A história do comércio eletrônico muitas vezes se confunde com a história da internet.

A transferência eletrônica de fundos, e a troca eletrônica de dados (EDI - Electronic

Data lnterchange) foram os primeiros sinais de negócio eletrônico, iniciados na década de

1970 (TURBAN et ai, 2005).
Em 1995 as primeiras lojas e portais descobriram um novo método de vendas, dando

início ao comércio eletrônico. De 1995 até meados do ano de 2000, a internet ainda se

encontrava na "bolha de oportunidades" (GUASTI, 2010).

Dantas (2010) explica que, no final da década de 90, a internet passou a ser

reconhecida mundialmente como um meio de comunicação capaz de abrir diversas

oportunidades para as empresas, e a expectativa de lucros ilimitados neste meio acarretou sua

supervalorização. Aproximadamente em 1999, as empresas começaram a migrar para a esfera

virtual, acreditando na idéia de que possuir um website significava status e daria a empresa

uma imagem moderna. Muitos recursos passaram a ser destinados ao desenvolvimento de

websites na internet e o comércio eletrônico era visto como um negócio que traria lucros

elevados.

Naquela época foi criada a Nasdaq, uma bolsa de valores voltada somente para a área

de tecnologia. Os preços das ações de empresas atuantes na internet subiram e o índice

Nasdaq atingiu um pico histórico. No entanto, a supervalorização e as projeções de lucro

equivocadas ocasionaram o estouro da bolha, com a queda nos preços das ações e falência de

diversas corporações. O mercado da internet foi abalado, porém, algumas grandes empresas

como Google e Yahoo sobreviveram a este estouro (CRUZ, 2011).
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ros sobreviventes ao estouro da bolha foram;a Amazon, pioneira do comércio eletrônico

Estados Unidos, que se tomou a maior empresa deste setor no mundo; a American On

Line (AOL), uma das primeiras provedoras de internet; a Ebay, um site onde usuários

mpram e vendem produtos entre si, e a Priceline, empresa voltada para o mercado de

·agens. Alguns exemplos de empresas que desapareceram após o estouro da bolha são: a

ja virtual britânica de vestuário Boo.com; a Pets.com, especializada em produtos para

Ornaisde estimação, e a Webvan, considerada um dos lnaiores fracassos entre as empresas

·oneiras do comércio eletrônico (CRUZ, 2011).

Após o estouro da bolha e a perda de bilhões de dólares em valor de mercado, muitas

mpresas e anaJistas de mercado deixaraln de acreditar na internet como ferramenta de

egócios (POLIZELLI; OZAKI, 2008).

Sobre a sobrevivência ou não das elnpresas "ponto com", argumenta-se que é necessário

sair da retórica sobre 'indústrias da internet', 'estratégias de e-business' e 'nova

economia' e ver a internet pelo que ela é: uma tecnologia capacitadora - um

conjunto poderoso de ferramentas que pode ser usado, sabiamente ou não, em

praticamente qualquer indústria e como parte de praticamente qualquer estratégia

(PORTER, 2001 apud POLIZELLI; OZAKI, 2008, p.78).

No Brasil, a pioneira do comércio eletrônico foi a Livraria Cultura, seguida pelo

Submarino.

Kalakota (2002) e Robinson (2002) separam a evolução dos negócios eletrônicos em

etapas. Na primeira, compreendida entre os anos de 1994 a 1997, as empresas procuravam

estar na internet, sem ainda perceber como isso poderia gerar lucro. Na segunda fase,

compreendida entre os anos de 1997 a 2000, vieram as transações de compra e venda. A

partir do ano de 2000 teve início a terceira etapa, com o foco na influência da internet na

lucratividade.

2.2. CONCEITOS E CARACTERÍSTICAS DO COMÉRCIO ELETRÔNICO

Turban (2004) define o comércio eletrônico como a efetivação de transações

empresariais por meio de redes de telecomunicações, sobretudo a internet. Segundo o autor, o

ato de comprar um produto em uma máquina ou utilizando um telefone celular também é
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considerado comércio eletrônico. Para o Serviço ;Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas

Empresas (SEBRAE, 2011), se trata de uma moderna forma de comércio, onde é possível

comprar e vender de tudo, sem delimitações geográficas, com mais agilidade e menores

custos. Ainda segundo o SEBRAE, a compra de produtos é a segunda atividade mais

importante no meio eletrônico, sendo a primeira o correio eletrônico.

° surgimento das vendas pela internet representa uma revolução no comércio. Nas

lojas virtuais não existe necessidade de presença fisica, tanto por parte do comprador quando

do vendedor, ou do manuseio de dinheiro e até mesmo da mercadoria no ato da compra. Este

tipo de venda permite vantagens mercadológicas, como a ampliação de mercado e a redução

de custos pelo fato de as lojas serem virtuais e pela diminuição de estoques (DALCICO,

2009).

A internet pode ser utilizada para auxiliar o processo de desenvolvimento, produção e

venda de produtos materiais de lnaneira rápida e econômica, substituindo lneios tradicionais

de comunicação, como telefone e correio; e tambéln para a distribuição de bens e serviços

intangíveis, como livros, músicas e filmes (LASTRES et aI, 1999). Nesta perspectiva, o

comércio eletrônico pode ser caracterizado como comércio eletrônico puro ou comércio

eletrônico parcial, dependendo do grau de digitalização envolvido em seu processo. Este grau

de digitalização pode estar relacionado ao produto ou serviço ofertado, ao processo ou à

entrega. Comércio eletrônico puro é aquele no qual todas estas três dimensões são virtuais, ao

contrário do que ocorre no comércio tradicional. Quando nem todas as dimensões são virtuais,

chamamos de comércio eletrônico parcial (TURBAN, 2005).

Turban et aI (2005) afirma que algumas pessoas associam o termo comércio somente

às transações realizadas entre parceiros em seus negócios. Dessa forma, o termo comércio

eletrônico se toma limitado, fazendo com que muitas pessoas utilizem o termo e-business, que

se trata de uma definição mais ampla de comércio eletrônico pois engloba, além da compra e

venda, o atendimento ao cliente, as transações eletrônicas internas de uma organização,

colaboração entre parceiros e a realização de treinamentos empresariais.

As transações de comércio eletrônico podem ser efetuadas entre variadas partes. Os

tipos mais comuns são apresentados no Quadro 1:
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Quadro 1: Tipos de transaÇ.Õesde e-commerce
,.., . ,

TRANSAÇAO DE COMERCIO CARACTERISTICAS
'"ELETRONICO ,

Business-to-business (B2B) E realizado entre empresas e representa grande parte do volume
do comércio eletrônico.
,

Business-to-consumers (B2C) E realizado por urna empresa, para um consumidor.

Consumer-to-consumer (C2C) Indivíduos vendem produtos e serviços uns aos outros.

Comércio colaborativo (c-commerce) Representa a colaboração entre parceiros empresariais por meio
eletrônico.,

Comércio móvel (m-commerce E realizado em um meio sem fio, corno telefones celulares.

Consumers-to-business (C2B) O cliente demonstra sua necessidade por determinado produto
ou serviço e as empresas competem para fornecê-lo.

Comércio intrabusiness Uma empresa se utiliza do comércio eletrônico visando
(intraorganizacional) melhorias em suas operações.
Government-to-citizens (G2C) e para outros O governo se utiliza das tecnologias do comércio eletrônico para

oferecer serviços aos cidadãos, podendo realizar negócios com
outras unidades do governo ou com empresas (G2B).

Fonte: Elaborado pela autora com ênfase em Turban et ai (2005)

Guasti (2007) acredita que os cartões de crédito, meio de pagamento mais utilizado na

internet, têm um importante papel no crescimento do comércio eletrônico, tendo chegado a

representar 73% do total de pagamentos efetuados na rede em 2006. Esta fonna de

pagamento é a que melhor se adapta ao alnbiente virtual, pois agiliza a aprovação da compra e

o recebimento da mercadoria, além de oferecer a possibilidade de parcelamento da compra.

Em virtude do aumento do número de pessoas interessadas em COlnprar produtos e

serviços pela internet, o comércio eletrônico no Brasil teln se desenvolvido rapidamente. A

penetração de serviços on line como internet banking, declaração de imposto de renda e sites

de relacionamento contribuem para a adesão de novas tecnologias por parte da população

brasileira (DALCICO, 2009).

2.3. COMPRAS COLETIVAS

°Groupon, primeiro site de compra coletiva, foi criado por Andrew Mason e lançado

em 2008 nos Estados Unidos, estando hoje presente em 30 países. No Brasil, o pioneiro foi o

site Peixe Urbano, que iniciou suas atividades em março de 2010 (TODESCHINI, 2010).

A idéia do Groupon surgiu de uma idéia anterior do mesmo criador, o site The Point,

voltado para mobilização social. Neste site os projetos sociais teriam seguimento a partir de

um determinado número de adesões. Posteriormente foi criado um blog utilizando a mesma
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cnologia do The Point, para vender cupons,; com o nome inicial "Get a Group On".
SON, 2011).

Segundo Gavioli (2011), "compra Coletiva é uma modalidade de comércio eletrônico

que tem como objetivo vender produtos e serviços para um número mínimo pré-estabelecido

de consumidores por oferta". Nesta modalidade de compra o consumidor adquire a

ercadoria após a adesão de um determinado número de interessados, para compensar os

escontos oferecidos. Desta forma, a empresa que oferece um produto ou serviço é

beneficiada pela possibilidade de vender em grande quantidade e de divulgar o

estabelecimento, os consumidores são beneficiados pelos descontos que são concedidos pelo

ato de estar efetuando uma compra coletiva e os sites de compra coletiva são beneficiados

pelo lucro obtido por meio de um percentual da receita das vendas. O autor acredita que os

próprios consumidores ajudam a divulgar as ofertas, com a intenção de que o número mínimo

de interessados seja atingido, utilizando principalmente as redes sociais como ferramenta para

este fim.

Felipini (2011) considera que as compras coletivas são normalmente realizadas por

impulso, o que significa que o consumidor adquire um produto ou serviço do qual não

necessite muito. Isto acontece devido à oferta de produtos e serviços atrativos, à preços

menores que o de costume, com prazo para expirar.

Para Felipini (2010), a prática de oferecer descontos visando obter um maior número

de vendas, não é algo novo. A novidade está na utilização da internet como canal de

divulgação e venda.

De acordo com as características destacadas por Turban et aI (2005), o tipo de

transação realizada em sites de compras coletivas é o Business-to-consumers (B2C), que é

realizada de uma empresa para um consumidor. Quanto ao tipo de comércio eletrônico, as

vendas coletivas podem ser classificadas como comércio eletrônico parcial, pois a entrega do

produto ou serviço ocorre por meio fisico.

Cabe ressaltar que o processo de compra e venda de produtos e serviços em sites de

compras coletivas configuram uma forma de comércio eletrônico. No entanto, os sites de

compras coletivas podem ser considerados prestadores de serviços, pois sua atividade consiste

na intermediação da venda de produtos e serviços, atuando, analogamente, como uma ponte

entre os anunciantes e os clientes (MARTINS, 2010).
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1 - Funcionamento dQ site de compra coletiva

Fonte: Elaborado pela autora.

o funcionamento de um site de compra coletiva passa pelas seguintes etapas:

1- O site de compra coletiva busca parceiros.

11- Um estabelecimento (loja, salão de beleza ou outros) demonstra interesse em anunciar

seus produtos e/ou serviços no site, fechando a parceria.

111- O site divulga a oferta do estabelecimento aos clientes, que devem realizar cadastro no

site tanto para adquirir um produto ou serviço, quanto para receber periodicamente as ofertas.

IV - Os clientes acessam o site de compras coletivas para obter informações sobre o serviço

ou produto e efetuam a compra, realizando o pagamento por meio de cartão de crédito, boleto

bancário ou outro meio.

V - Quando a oferta atinge o número mínimo de interessados e após seu encerramento, o site

de compras coletivas envia o cupom aos clientes mediante aprovação do pagamento (em

alguns casos, não é necessário um número mínimo de interessados).

VI - O cliente, munido do cupom, vai até o estabelecimento retirar o produto ou receber o
•servIço.
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Como pode ser observado na Figura 1,. não há nenhuma interação direta entre o

ciante e o cliente antes da efetivação da compra, sendo aquela atividade exatamente o

..ço prestado pelo site de compras coletivas.

Normalmente, todas as ofertas anunciadas em sites de compras coletivas apresentam,

do preço e do percentual de desconto, o número mínimo necessário para ser efetivada, o

zo de validade, regras da oferta, regras de utilização do cupom e os dados da empresa

ciante da oferta. Alguns sites apresentam, ainda, o número máximo de cupons

oníveis. Todas as informações sobre a oferta são importantes para a compreensão de suas

dições por parte do consumidor e para minimizar reclamações, devendo, portanto, ser

ras e objetivas. A pesar do grande número de sites de compras coletivas, todos possuem

icamente a mesma aparência, seguindo o modelo do pioneiro Groupon, apresentado na

°gura 2 (VIPCOM, 2011).

ras coletivas

Gastronomia de qualida.de no coração dos
Jardins!' Crédito de R$ 5·4,:00por R$· 18,90
pa:rao barrrestaurante Fit~:f:nistro1153
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Fonte: Groupon

Com a explosão das compras coletivas houve uma onda de empreendedorismo,

resultando na criação de inúmeros sites. Muitos empreendedores entram neste mercado sem o

conhecimento necessário, o que, segundo Macedo (2011), compromete a qualidade do serviço

e por conseqüência, a imagem do setor. Para orientar a atuação destes sites foi criado pelos

principais participantes do mercado de compras coletivas (ClickOn, Peixe Urbano, Clube do
,

Desconto, Viajar Barato, Imperdível e Oferta Unica) em julho de 2011 o comitê de compras
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oletivas, que funciona dentro da Câmara Brasi~eira de Comércio Eletrônico e tem como

bjetivos

,
desenvolver o Código de Etica e promover a Auto-Regulamentação do setor;

promover as Compras Coletivas no Brasil; debater temas de relevância para a

evolução do segmento das Compras Coletivas e o aumento da quantidade de e-

consumidores; representar as posições de consenso do comitê, frente aos principais

agentes, públicos e privados, nacionais e internacionais; promover reuniões de

trabalho e ações conjuntas com outros comitês da camara-e.net, quem tenham

aderência com sua missão, por exemplo: Comitê de Varejo Online, Comitê de Meios

de Pagamento na Internet e o Movimento Internet Segura (MIS)(Comitê de Compras

Coletivas, 2011).

A missão do Cotnitê de Compras Coletivas é

informar, representar, promover a integração das empresas, estimular, articular e

promover ações que tomem o ecossistema das Compras Coletivas mais seguro,

competitivo e relevante, tanto para os sites, como para os e-Consumidores na web,

estimulando o aprimoramento contínuo dos Negócios Online em nosso país (Comitê

de Compras Coletivas, 2011).

Para normatizar o mercado de cotnpras coletivas, foi proposto em 2011 um projeto de

lei pelo deputado federal João Arruda (PMDB-PR). Macedo (2011), coordenador do Comitê

de Compras Coletivas, no entanto, é contrário a criação de uma legislação específica para este

setor, argumentando que os sites já atuam em conformidade com o Código de Defesa do

Consumidor e que a criação de uma legislação pode engessar um setor que é dinâmico por

natureza. Outro ponto questionado é a determinação da duração mínima de seis meses para os

cupons de venda, o que inviabiliza, por exemplo, a venda de ingressos para um evento com

data específica.

A disseminação dos sites de compras coletivas acarretou o surgimento de sites

agregadores de ofertas, onde os usuários têm acesso às ofertas de todos os sites em uma única

página, selecionando a cidade e os tipos de ofertas que deseja pesquisar.

De acordo com informações do site Bolsa de Ofertas (2011), o número de sites em

atividade no Brasil em junho de 2011 chegou a 1.890 sites de compras coletivas e 73 sites

agregadores de ofertas. O Gráfico 1 mostra o crescimento dos sites de compras coletivas no

Brasil.



Gráfico 1 - Quantidade de sites d~ compras coletivas no Brasil
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Fonte: Site Bolsa de Ofertas

Certamente a popularização do uso da internet deu as condições necessárias para que

as compras coletivas se propagassem rapidamente. Segundo Gaviolli(2010), a expectativa

para os próximos três anos é de crescimento para esta modalidade de venda, fazendo com que

muitas empresas iniciantes se tomem gigantes do comércio eletrônico. Otto (2011) corrobora

Gaviolli ao afirmar que o Brasil poderá se tomar o segundo maior mercado de vendas

coletivas no mundo.



3. QUALIDADE

, -
3.1 BREVE HISTORICO E DEFINIÇOES DE QUALIDADE

A era da inspeção, a era do controle estatístico e a era da qualidade total são as três

fases pelas quais a qualidade evoluiu. Na era da inspeção, tanto o produtor quanto o cliente

inspecionavam o produto visando identificar possíveis falhas de fabricação, sem nenhum

método específico para este fim. Já na era do controle estatístico, foi introduzido o uso de

técnicas estatísticas. O aumento da demanda por produtos manufaturados inviabilizou a

inspeção de cada produto e a técnica de amostragem passou a ser utilizada, selecionando-se

um determinado número de produtos para ser inspecionado, que pudesse representar a

totalidade (OLIVEIRA, 2006).

Gráficos de controle de processos, planos de amostragem simples e múltiplos

começaram a ser utilizados, embasados nos trabalhos científicos de Shewhart, Dodge,

Roming e Deming (QUEIROZ, 1995).

Ao contrário da era da inspeção, a era do controle estatístico não se resumia no

produto, pois com o passar do tempo passou a focar também o controle do processo de

produção, dando assim as condições para o surgimento da era da qualidade total, onde a

ênfase passa a ser o cliente e todos os esforços são voltados para a satisfação de suas

necessidades (OLIVEIRA, 2006). A Figura 3 apresenta uma síntese das eras da qualidade.



Figura 3 - Eras da qualidade
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Fonte: Maximiano (2000) apud Oliveira (2006)

De acordo com Juran (2004), existem diversas definições para a palavra qualidade e,

dentre elas, duas se destacam: as características do produto e a ausência de deficiências. Em

relação às características do produto, quanto mais um produto atende às necessidades do

cliente, maior a sua qualidade. Em relação à ausência de deficiências, os produtos com menor

número de deficiências são aqueles de maior qualidade. Estas definições estão detalhadas no

Quadro 2:

Quadro 2 - Os principais significados de qualidade
Características do produto que atendem às

necessidades dos clientes
Ausência de deficiências

A qualidade superior possibilita que as empresas:
Aumentem a satisfação dos clientes
Tomem os produtos vendáveis
Enfrentem a concorrência
Aumentem sua participação no mercado
Obtenham receita de vendas
Garantam preços melhores

O maior efeito é sobre as vendas.
Normalmente a qualidade superior custa.maIS.

Reduzam o índice de erros
Reduzam a repetição de trabalho e o
desperdício
Reduzam as falhas no uso e os custos de
garantia
Reduzam a insatisfação dos clientes
Reduzam inspeções e testes
Reduzam o prazo para o lançamento de
novos produtos no mercado
Aumentem rendimentos e capacidade
Melhorem o desempenho de entregas.

O maior efeito é sobre os custos.
Normalmente a qualidade superior custa
menos.

Fonte: Adaptado de Juran (2004)



Sendo o cliente a figura principal dos; processos organizacionais, as decisões

empresariais devem levar em conta as necessidades e as expectativas do consumidor, tentando

superá-las, buscando sua total satisfação (OLIVEIRA, 2006).

Deming (1990) concorda que a qualidade está relacionada ao atendimento dos desejos

e necessidades dos clientes, acrescentando que é necessário que isto aconteça a um preço que

os clientes estejam dispostos a pagar.

Garvin (1992) apud Oliveira (2006) identifica cinco abordagens para definir qualidade:

• Definição transcendental: A qualidade é universalmente reconhecível e não pode ser

analisada, sendo reconhecida apenas pela experiência.

• Definição baseada no produto: A qualidade é vista como uma variável precisa e

lnensurável. As diferenças na qualidade estão relacionadas à diferença de algum

ingrediente ou atributo do produto.

• Definição baseada no usuário: A qualidade está nos olhos do observador. Os bens de

maior qualidade são aqueles que melhor satisfazem as preferências do consumidor.

• Definição baseada na produção: A qualidade é identificada como "conformidade com

as especificações". Qualquer desvio das especificações ou do projeto resulta na

redução da qualidade.

• Definição baseada no valor: A qualidade é definida em termos de custo e preço. Um

produto possui qualidade se fornece conformidade a um custo ou preço aceitável.

3.2. QUALIDADE EM SERVIÇOS

Kotler (1998, p. 412) define serviço como "qualquer ato ou desempenho que ~lma

parte possa oferecer a outra e que seja essencialmente intangível e não resulte na

propriedade de nada. Sua produção pode ou não estar vinculada a umproduto fisico ".

Se comparado a um produto, um serviço normalmente é percebido de forma mais

subjetiva que um bem físico. As principais diferenças entre ambos, de acordo com Gronroos

(1995), estão sintetizadas no Quadro 3.



Quadro 3: Diferenças entre bem fisico e serviços
Bem físico Serviços

Tangível Intangível

Homogêneo Heterogêneo

Produção e distribuição separadas do consumo Produção e distribuição são processos simultâneos

Uma coisa Uma atividade ou processo

Valor principal produzido em fábricas Valor principal produzido nas interações entre o

comprador e o vendedor

Normalmente, clientes não participam da produção Clientes participam da produção

Pode ser estocado Não pode ser estocado

Transferência de propriedade Não transfere propriedade

Fonte: Adaptado de Gronroos (1995, p.38).

A qualidade em serviços, de acordo com Zeithalnl e Bitner (2003), se refere à

diferença existente entre as expectativas (importância) e as percepções (qualidade percebida)

do cliente em relação ao serviço experimentado. Gianesi e Corrêa (2006) concordam, ao

afirmar que a qualidade em serviços é alcançada quando as expectativas dos clientes são

atendidas ou excedidas por sua percepção do serviço que foi prestado.

Paladini (2000) apud Oliveira (2006) salienta que, ao contrário das indústrias, não há

possibilidade de se separar nitidamente o processo de produção da prestação de serviços.

Desta forma, a gestão da qualidade se concentra na interação com o usuário.

Milet (1997) descreve" os critérios utilizados pelos clientes para avaliar o serviço

prestado:

• Aspectos tangíveis: aparência das instalações do estabelecimento, equipamentos,

durabilidade, entre outros.

• Confiabilidade: capacidade para cumprir aquilo que foi prometido.

• Presteza: pré disposição em ajudar os clientes.

• Competência: conhecimento para realizar um bom serviço.

• Cortesia: oferecer um tratamento cordial, com educação, respeito e consideração.

• Credibilidade: transmitir confiança para o cliente.

• Segurança: eliminação de riscos ou ações duvidosas.

• Acessibilidade: facilidade no acesso às pessoas e a organização.

• Comunicação: disponibilizar informações claras e precisas.

• Entendimento do cliente: se refere ao esforço para conhecer o cliente e suas reais

necessidades.
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• Preço: valor pago pelo cliente para adqui!ir o produto ou serviço. Nem sempre é o

aspecto determinante

3.3. OS PROBLEMAS E A QUALIDADE NO SETOR DE COMPRAS COLETIVAS

Casemiro (2011) aponta como principais problemas ocorridos em compras coletivas a

dificuldade para marcar o serviço ou receber o produto, demora no ressarcimento e

dificuldade na localização física da empresa. Já Ventura (2011) destaca os problemas

referentes a ofertas mal explicadas, atrasos na entrega e até mesmo discriminação.

Demora no ressarcimento e ofertas mal explicadas são de responsabilidade do site, ao

contrário de atrasos na entrega, que é responsabilidade dos anunciantes. Os sites de compras

coletivas devem, portanto, se preocupar não só com a qualidade do serviço prestado, mas

também em avaliar os anunciantes, uma vez que os problemas ocasionados por eles podem

comprometer a imagem do site. Como afirma Lazure (2011), o sucesso de um site de compra

coletiva depende da qualidade de suas ofertas. Ao divulgar boas ofertas, grandes são as

chances de que ela seja compartilhada entre amigos, expandindo seu alcance a custo zero.

Rodrigues (2011) ressalta que a marca de um site de compras coletivas está fortemente

ligada à qualidade das ofertas neles publicadas e por este motivo a escolha dos anunciantes

deve ser priorizada. Muitas vezes a preocupação com a qualidade das ofertas é colocada em

segundo plano, em função da preocupação em oferecer um grande número de ofertas,

ocasionando a insatisfação dos consumidores.

Muitos estabelecimentos anunciam suas ofertas sem o preparo necessário para receber
. ,
um número grande de clientes. E necessário planejamento antes de divulgar a oferta, para que

,
os produtos e serviços tenham a qualidade esperada pelos clientes e os faça voltar. E

necessário também que os sites saibam escolher os estabelecimentos que neles anunciarão,

com base em critérios como qualidade dos serviços, reputação e histórico de atendimento ao

cliente. O sucesso das compras coletivas é alcançado por meio da junção da qualidade dos

processos realizados pelo site e da qualidade dos produtos e serviços oferecidos pelos

anunciantes (TAVARONE, 2011).

Os autores citados concordam que a qualidade no setor de compras coletivas está

relacionada não somente às atividades realizadas pelos sites, como também aos produtos e



serviços oferecidos pelos anunciantes, bem cOIlfO o atendimento -que estes prestam aos

consumidores. Os sites de compras coletivas não oferecem o produto ou serviço, mas é por

meio deles que os consumidores os adquirem. Desta forma, um mau atendimento por parte

dos estabelecimentos anunciantes das ofertas pode vir a ilnpactar na imagem do site que o
.anunCIOU. A qualidade como a satisfação dos desejos e necessidades dos clientes,

conforme colocado por Juran (2004), Deming (1990) e Oliveira (2006) será alcançada por

meio da melhoria do serviço prestado pelo site e da adoção de critérios para avaliação dos

anunciantes. O número de sites de compras coletivas é elevado e todos oferecem descontos

expressivos. Neste aspecto a qualidade se toma ainda mais fundamental.

Tanto o comitê de compras coletivas quanto o projeto de lei proposto em 2011

declaram ter a intenção de criar regras e condições para que o serviço prestado pelo site

ocorra da melhor maneira, de forma a assegurar aos consumidores um serviço de qualidade,

do qual não se arrependam, evitando o crescimento do índice de reclamações, fazendo com

que a percepção dos consumidores em relação ao setor seja positiva.



4. METODOLOGIA

,
4.1 PERSPECTIVA TEORICA

Esta perspectiva teórica tem o objetivo de apresentar conceitos que justifiquem o tipo

de metodologia utilizada na pesquisa.

Segundo Vergara, "método é um caminho, uma forma, uma lógica de pensamento"

(2009, p.3). Para Fachin (2006), método é um instrumento do conhecimento que proporciona

aos pesquisadores orientação geral, facilitando o planejamento da pesquisa, a formulação de

hipóteses, a coordenação de investigações, a realização de experiências e a interpretação de

resultados.

Para desenvolver um estudo de maneira correta o pesquisador deve basear sua

pesquisa em procedimentos metodológicos apropriados ao problema investigado. No decorrer

da pesquisa podem surgir variados métodos (Fachin, 2006). Assim, de maneira geral "método,

em pesquisas, seja qual for o tipo, é a escolha de procedimentos sistemáticos para descrição

e explicação de um estudo" (FACHIN, 2006, p.29).

De acordo com Silva e Menezes (2001), uma pesquisa pode ser classificada de

diversas formas:

• Quanto à natureza:

I. Básica - tem por objetivo a geração de novos conhecimentos, úteis ao

avanço da ciência, sem aplicação prática, envolvendo verdades e

interesses universais.

11. Aplicada - tem por objetivo a geração de conhecimentos para aplicação

prática, voltados para a solução de problemas específicos, envolvendo

verdades e interesses locais.
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111. Aplicada - tem por objetivo Çl geração de conhecimentos para aplicação

prática, voltados para a solução de problemas específicos, envolvendo

verdades e interesses locais.

• Quanto à forma de abordagem do problema:

I. Quantitativa - classifica e analisa opiniões, após serem traduzidas em

números. Este tipo de pesquisa utiliza recursos e técnicas estatísticas.

11. Qualitativa - considera que a relação entre o mundo objetivo e a

subjetividade do sujeito não pode ser traduzida em números, pois há uma

relação dinâmica entre eles. Por este motivo, não utiliza métodos e

técnicas estatísticas.

• Quanto aos objetivos:

I. Exploratória - normalmente assume as formas de Estudo de Caso e

Pesquisa Bibliográfica, por meio de levantamento bibliográfico e

pesquisas com pessoas que tiveram alguma experiência com o problema

em questão.

11. Descritiva - costuma assumir a forma de levantamento, descrevendo as

características de uma população ou fenômeno. Neste tipo de pesquisa

são utilizadas técnicas padronizadas de levantamento de dados.

111. Explicativa - busca a identificação de fatores que contribuem para a

ocorrência dos fenômenos, aprofundando o conhecimento da realidade ao

explicar a razão das coisas.

• Quanto aos procedimentos técnicos:

I. Bibliográfica - é elaborada com base em materiais publicados (livros,

artigos, publicações da internet).

11. Documental - é elaborada com base em materiais que não receberam

tratamento analítico.

111. Experimental - manipula as variáveis relacionadas ao objeto de estudo

para observação dos efeitos que estas variáveis produzem no objeto.

IV. Levantamento - é utilizada quando se deseja conhecer o comportamento

de determinadas pessoas, e ocorre por meio da interrogação destas

pessoas.

V. Estudo de Caso - envolve o estudo aprofundado do objeto de pesquisa,

de modo que se possa conhecê-lo amplamente.

VI. Expost- Facto - o experimento é realizado após os fatos.
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VII. Pesquisa Ação - ocorre cqm o envolvimento dos pesquisadores e

participantes de maneira participativa.

,...,
4.2 CARACTERIZAÇAO DA PESQUISA

Esta pesquisa é um levantamento, no qual as experiências dos consumidores são

analisadas, bem como o papel da qualidade na decisão de compra.

Quanto à forma de abordagem do problema, esta pesquisa pode ser classificada como

quantitativa, ao investigar a opinião dos consumidores a cerca de suas experiências em sites

de compras coletivas, utilizando métodos estatísticos para sua análise.

Quanto aos objetivos, esta pesquisa pode ser classificada como descritiva, cujo

objetivo é descrever as características de uma determinada população ou de um fenômeno, ou

estabelecer relações entre variáveis. Este tipo de pesquisa utiliza técnicas padronizadas de

coleta de dados, como questionário e observação sistemática, assumindo, normalmente, a

forma de Levantamento (GIL, 1991 apud SILVA E MENEZES).

Quanto aos procedimentos técnicos, esta é uma pesquisa bibliográfica baseada em

livros, artigos e, por se tratar de um tema relativamente novo, ainda com carência de livros,

uma pesquisa documental, baseada em publicações da internet; e um levantamento, onde se

deseja conhecer as experiências de usuários de sites de compras coletivas.

4.3. INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS

Segundo Santos (2005), para compreender o que está sendo investigado em uma

pesquisa, é necessário o uso de instrumentos de coleta de dados. Os instrumentos mais

comuns são: o questionário, a entrevista, o formulário e o painel. Levando em conta seus

objetivos, neste estudo foi utilizado como instrumento de coleta de dados um questionário

estruturado, cujas perguntas podem ser divididas em quatro partes. A primeira parte pretende

caracterizar os entrevistados; a segunda, compreender as motivações para compra e

resistência a compra no comércio eletrônico e especificamente em sites de compras coletivas;
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a terceira, investigar os problemas enfrentados pelos usuários de sites de compras coletivas e

o maneira como a resolução ocorreu (caso tenha ocorrido) e a última parte, analisar questões

referentes à qualidade (influência na decisão de compra, atendimento das necessidades e

expectativas dos clientes e a quem é atribuída a responsabilidade pela qualidade dos produtos

e serviços ofertados). Na última parte do questionário foi empregada uma escala do tipo

Likert de cinco pontos para medir o grau de concordância dos consumidores com as

afirmações apresentadas.

A alTIOstra,não probabilística e selecionada por conveniência foi composta por 166

respondentes. O questionário foi confeccionado por meio do Google Does, um pacote de

aplicativos do Google que funciona on-line e inclui um editor de fonnulários, e ficou

disponível para respostas no período de 22 de agosto de 2011 a 31 de outubro de 2011.
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5. RESULTADOS E DISCUSSOES

,...,
5.1. CARACTERIZAÇAO DOS ENTREVISTADOS

Do total de 166 respondentes, 550/0são do sexo feminino e 45% do sexo masculino. A

idade média é de 27 anos e a amplitude etária se estende entre 15 e 61 anos.

Foram obtidas respostas de cinco estados, sendo 91,56% do Rio de Janeiro, 4,21 % de

São Paulo, 2,4% de Minas Gerais, 1,20% do Distrito Federal e 0,60/0 da Paraíba. A cidade

com o maior número de respondentes foi Volta Redonda/RJ (60,24%)

A totalidade dos que costumam realizar compras no comércio eletrônico representa

81,20/0das respostas.

Quanto à forma de conhecimento das ofertas, 49,4% tomam conhecimento por

recebimento de e-mail dos sites de compras coletivas, 24,10% por meio de redes sociais,

15,5% por indicações, 5,7% por propagandas e 5,2% por outros meios.

5.2. MOTIVAÇÕES PARA COMPRA E RESISTÊNCIA A COMPRA NO COMÉRCIO

ELETRÔNICO E EM SITES DE COMPRAS COLETIVAS

Questionados sobre a principal motivação para compras no comércio eletrônico, os

respondentes, em sua matOrIa, declararam ser motivados pelos baixos preços, conforme

representado no Gráfico 2.
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Gráfico 2 - Motivações de compra via internet

Motivação de Compra via Internet

Possibilidade de comprar sem sair de casa, enfrentar filas, etc ..

Encontrar preços mais baixos que em lojas físicas·

Possibilidade de comprar em lojas que não encontro em minha cidade 11111

~O% 1~0% 2~0% 3~0% 4~0% 5~0% 6~0% 7~O% 8~0%

Fonte: Elaborado pela autora

Quanto à resistência a cotnpras no comércio eletrônico, o principal motivo observado

se refere à crença de que, caso haja algum problema, a resolução é mais dificil de ocorrer do

que nas compras realizadas em lojas fisicas (42,86%), o que pode sinalizar deficiência na

resolução de conflitos no comércio eletrônico. A falta de confiança em realizar compras pela

internet totaliza 25,71% das respostas.

Gráfico 3 - Principal motivo para não comprar pela internet

Principal motivo para não comprar pela Internet

Haver necesidade de aguradar um prazo para entregai.

Acreditar que a solução de problemas é mais difícil do que em lojas físicas; .

Não ter confiança no processol:

Outros 1-,
r------..,----,------,----,----,-----,----,---.----,

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00%

Fonte: Elaborado pela autora

Sobre a experiência de comprar em sites de compras coletivas, 59,6% dos

respondentes declararam já ter realizado uma compra nesta modalidade. O Gráfico 4

apresenta as principais motivações para este tipo de compra. Com tendência semelhante às

compras tradicionais no comércio eletrônico, já apresentado no Gráfico 2, em sites de

compras coletivas o preço é o principal agente motivador, representando 85,32% das

respostas.
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Gráfico 4 - Principal motivo para comprar em sites de compra coletiva

Principal motivo para comprar em sites de compra coletiva

Produtos e serviços oferecidos·

Possibilidade de conhecer novos estabelecimentos·

Formas de pagamento 11
Menor preço em função dos descontos concedidos

wl1Outros iméJ

Fonte: Elaborado pela autora

Os principais motivos para a não utilização de sites de compras coletivas estão

apresentados no gráfico 5. Entre eles, destacam-se a falta de interesse pelos produtos e

serviços que estão sendo ofertados (35,4%) e a desconfiança em função dos altos descontos

concedidos (24,6%). Observa-se ainda que 10,8% dos que não realizam compras coletivas

não o fazem por desconhecer esta modalidade de venda. Embora o preço seja o principal

motivador entre os que declararam já ter realizado compras coletivas, os altos descontos

concedidos representam uma parcela expressiva dos motivos para resistir à esta modalidade

de compra, gerando desconfiança aos consumidores. Esta desconfiança pode estar

relacionada à dúvida quanto a qualidade dos produtos e serviços ofertados.

Gráfico 5 - Principal motivo para não comprar em sites de compras coletivas

Principal motivo para não utilizar sites de compra coletiva

./~

Considerar que a entrega seja demorada devido ao número de adesões~-:=~t~t=;i~~~=.mm<':=M;l=·)lmr~@J
Não haver interesse pelos produtos/serviços oferecidoslf~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~I~~~~~~~~~

Não ter costume de realizar compras pela intern ·l~;t\f11j@f~Mil~~m!M~~~tM!i®~M!iMt.Ml~1ii1tmMlliMmNMMbr@@nti

Desconfiar dos altos descontos oferecidos !0&!IillII

Desconhecer este tipo de venda r------.----------.----------.----r------.----------.--------.---------,

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0%

Fonte: Elaborado pela autora



"5.3. AS EXPERIENCIAS NEGATIVAS EM SITES DE COMPRAS COLETIVAS.

O questionário abordou dois tipos de problemas: ocorrência de problemas no processo

de compra (responsabilidade do site) e ocorrência de problemas com o produto ou serviço

(responsabilidade dos anunciantes).

Gráfico 6 - Ocorrência de problemas
no processo de compra

Ocorrência de problemas no processo de
compra

Não
730/0

Sim
27%

Fonte: Elaborado pela autora

Gráfico 7 - Ocorrência de problemas
com o produto

Ocorrência de problemas com o
produto/serviço

Não
470/0

Sim
530/0

Fonte: Elaborado pela autora

Com os resultados apresentados nos Gráficos 6 e 7 verificamos que os anunciantes

têm ocasionado mais problemas que os sites. No entanto, os sites podem ser

responsabilizados pelos problemas com os produtos e serviços, caso não adotem políticas para

selecionar seus anunciantes. Conforme foi visto, a escolha dos anunciantes deve ser

priorizada, uma vez que a marca do site está fortemente ligada à qualidade dos produtos e

serviços nele anunciados (RODRIGUES, 2011).

Sobre os problemas ocorridos no processo de compra, 33,3% declararam ter

enfrentado problemas relativos à pagamento, 18,5% tiveram dificuldades no acesso ao site,

3,7% tiveram problemas no recebimento ou cancelamento do cupom e 44,4% enfrentaram

outros tipos de problemas.

Os problemas referentes aos produtos e serviços adquiridos em sites de compras

coletivas estão apresentados no gráfico 8.



Gráfico 8 - Problemas referentes a,oproduto/serviço adquirido.

Problemas referentes ao produto/serviço adquirido

o prazo de entrega não foi respeitado

Apresentação de falhas de funcionamento/execução

Não estava de acordo com a descrição da oferta no site

Não correspondeu às expectativas :

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00%

Fonte: elaborado pela autora

o não atendimento às expectativas dos usuários de sites de compras coletivas e a

apresentação de falhas de funcionamento ou execução representalTI a maior parcela dos

problemas referentes ao produto ou serviço adquirido pelos usuários de sites de compras

coletivas. Os descontos concedidos atraem os consumidores a esta modalidade de venda, mas

a qualidade dos produtos e serviços parece não corresponder ao esperado.

Em relação à obtenção da solução dos problemas enfrentados, apenas 360/0 tiveram

seus problemas resolvidos, sendo 58% pelo site de compra coletiva e 42% pelos anunciantes.

Gráfico 9 - Obtenção de solução de problema Gráfico 10 - Agente da solução de problemas

Não
640/0

Agente da solução de problemas

A errpresa
anuncIa

42%

o site de
corrpra
coletiva
580/0

Obtenção de solução de problemas

Fonte: Elaborado pela autora Fonte: Elaborado pela autora

Mesmo ocasionando problemas com menor freqüência, os sites de compras coletivas

são os responsáveis pela maioria das soluções, se responsabilizando não SOlTIentepelas falhas

referentes ao processo de compra, como também pelos problemas ocasionados pelos

anunciantes. Neste aspecto, a adoção de políticas de seleção de anunciantes se toma

importante para a prevenção dos problemas, evitando um maior esforço dos sites em sua

resolução.
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Em relação à ocorrência de arrependimento, 400/0dos respondentes já se arrependeram

de ter realizado uma compra coletiva. Entre os motivos lnencionados, apresentados no

Gráfico 11, destaca-se a ausência do atendimento às expectativas dos consumidores (41,18%

dos motivos de arrependimento). A realização de compra por impulso, conforme colocado

por Felipini (2011) corresponde a 23,530/0 dos motivos de arrependimento.

Gráfico 11 - Motivos de arrependimento por ter realizado compra coletiva

Motivos de arrependimento por ter realizado compra coletiva

o produto ou serviço não correspondeu às expectativas ou anúncio,

Problemas em relação ao processo de compra ou entrega:

Não necessitava do produto ou serviço: compra por impulso:

Outros:

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00%

Fonte: Elaborado pela autora

o não atendimento ás expectativas dos consumidores representa não só o principal

problema referente aos produtos ou serviços enfrentado pelos consumidores, como também o

principal motivo de arrependimento pela realização de uma compra coletiva.

"""

5.4. O PAPEL DA QUALIDADE NA DECISAO DE COMPRA

No primeiro momento foi questionado se os usuários de sites de compras coletivas

consideram o preço dos produtos e serviços adquiridos em sites de compras coletivas justo em

relação ao que foi recebido e se este preço está realmente abaixo do observado em compras

convencionais, para posteriormente analisar o papel da qualidade na decisão de compra em

um setor no qual o preço é o maior atrativo.
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Gráfico 12 - Percepção~'de "preço justo"

Totalmente justo Parcialmente justo Totalmente injusto Sem opinião

Percepção de "Preço Justo"
50,0%

40,0%

30,0%

20,0%

10,0%

O', .,0, .. '.:: .

•••••••• o •••• ,'

Fonte: Elaborado pela autora

Observamos no Gráfico 12 que os respondentes, em sua grande lnaioria, estão

satisfeitos com a relação custo benefício alcançada com o uso de sites de compras coletivas.

Os produtos ou serviços que têm sido adquiridos apresentam-se compatíveis com o que foi

pago, agregando confiança e satisfação ao uso desta modalidade de negócio.

Gráfico 13 - Percepção dos preços em relação às vendas não coletivas

Percepção dos preços em relação às vendas não coletivas
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%

10,0%

O,O%~illiilil

Totalmente Parcialmente Parcialmente Totalmente Sem opinião
abaixo abaixo aCima acima

Fonte: Elaborado pela autora

O Gráfico 13 mostra que os usuários consideram que esta modalidade de negócio

oferece vantagem de preços em relação aos meios físicos ou comércio eletrônico tradicional.

As respostas vão ao encontro do observado anteriormente: o interesse pelos preços baixos

como o grande motivador de compras coletivas.

Em seguida foi questionado se os produtos e serviços adquiridos estavam em

conformidade com as necessidades e expectativas dos respondentes, com o objetivo de

analisar a qualidade de acordo com os conceitos de Juran (2004), Deming (1990) e Oliveira

(2006) apontados na revisão bibliográfica deste trabalho.



Gráfico 14 - Percepção da conformidade

não tenho opinião discordo
parcialmente

Percepção da conformidade
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%

10,0%

0,0%
concordo totalmente concordo

parc ialmente

Fonte: Elaborado pela autora

Ao serem questionados sobre a conformidade com suas expectativas e necessidades o

percentual de concordância total foi reduzido, se comparado às questões anteriores referentes

a preço. Os clientes concordam que os preços estão abaixo do convencional e que são estão

justos em relação ao recebido, porém, os produtos ou serviços recebidos não estão

completamente de acordo com as suas expectativas e necessidades. Os usuários não se

sentem lesados pelo que pagaram, mas podem estar com um sentimento de que foram levados

a esperar mais dos produtos e serviços anunciados.

Quanto a continuidade de aquisição de produtos e serviços de um mesmo anunciante,

mesmo sem total correspondência às expectativas, considerando o preço pago, 58,5% estão

totalmente de acordo com a afirmação, como pode ser visto no Gráfico 15.

Gráfico 15 - Continuidade de aquisição no mesmo anunciante sem total correspondência às
expectativas

Continuaria
totalmente

Continuaria
parcialmente

Não continuaria
totalmente

Sem opinião

Continuidade de aquisição no mesmo anunciante sem
total correspondência às expectativas

60,0%

Fonte: Elaborado pela autora

.Mesmo que os produtos e serviços adquiridos não tenham a qualidade esperada, em

função do preço pago os consumidores consideram válida a aquisição de produtos e serviços
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em sites de compras coletivas. Desta fonna, ~ qualidade não exerce papel principal na

decisão de compra, sendo o maior motivador o preço.

Por fim, procurou-se compreender a quem os usuários de sites de compras coletivas

atribuem a responsabilidade pela qualidade dos produtos e serviços oferecidos. As respostas

apresentadas no Gráfico 16 apontam que, do ponto de vista dos usuários, os sites são os

responsáveis pela qualidade dos produtos e serviços nele anunciados, reforçando a

necessidade de manter critérios de seleção de anunciantes.

Gráfico 16 - Responsabilidade do site de compra coletiva pela qualidade do produto ou
serviço oferecido

Concordo
totalmente

Concordo
em parte

Discordo
em parte

Discordo
totalmente

Sem opinião

Responsabilidade do site de compra coletiva pela
qualidade do produto ou serviço oferecido

45,0%
40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
O,OO/o~-

Fonte: Elaborado ela autora



'"6. CONCLUSAO

Quanto ao objetivo geral deste trabalho, que foi o de "identificar as principais

características das compras coletivas e investigar as experiências dos clientes na resolução de

problemas, destacando o papel da qualidade na decisão de compra", conclui-se que os sites de

compras coletivas se classificam como prestadores de serviços, intennediando a venda de

produtos e serviços entre anunciantes e clientes, oferecendo descontos como o grande atrativo.

A disseminação deste modelo de negócios tem ocorrido de fonna rápida, resultado de uma

onda de empreendedorismo ocorrida após a criação dos primeiros sites no país. Para competir

neste mercado muitos sites têm se preocupado em oferecer um grande número de ofertas em

detrimento da qualidade dos produtos e serviços anunciados, e para reverter este quadro torna-

se necessária a adoção de critérios para selecionar e avaliar os anunciantes dos sites de

compras coletivas.

A pesquisa realizada aponta que os sites de compras coletivas têm ocasionado

problemas em menor quantidade que seus anunciantes, no entanto, têm solucionado a maior

parte deles; o maior motivo de resistência às compras coletivas se refere ao fato dos produtos

e serviços adquiridos não terem correspondido às expectativas dos consumidores, sendo este

também o principal motivo de arrependimento pela realização da compra.

A pesquisa indica que os consumidores consideram o preço justo e abaixo dos

encontrados nas compras convencionais, mas não consideram que os produtos e serviços

atendam totalmente as suas necessidades e expectativas. em sua maioria, ainda são motivados

pelos altos descontos concedidos, aceitando abrir mão do alcance de suas expectativas em

função dos baixos preços. A responsabilidade pela qualidade dos produtos e serviços

ofertados é atribuída ao site.

Conclui-se, portanto, que o preço figura como o principal agente lTIotivador na

modalidade de vendas coletivas, exercendo maior influência do que a qualidade na decisão de

compra. Paradoxalmente, é também o responsável por um percentual expressivo das
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resistências a este tipo de compra, o que pode ser:'explicado pela ocorrência de valores muito

reduzidos causando desconfiança aos consumidores. Por este motivo, mesmo não exercendo

o papel principal na decisão de compra, a preocupação com a qualidade, conforme abordado

na revisão bibliográfica deste trabalho deve ser mantida, para que os sites apresentem uma

boa imagem perante seus usuários e conquiste a confiança dos que ainda resistem a este tipo

de compra; e ainda para reduzir os problemas ocasionados pelos anunciantes, que resultará na

redução de esforços para resolução, por parte dos sites.



'"7. LIMITAÇOES

Por se tratar de um telna recente, o material bibliográfico abordando compras coletivas

é ainda limitado, tendo sido encontradas apenas publicações de internet sobre o assunto.



"""8. PROPOSIÇAO DE NOVOS ESTUDOS

Com o objetivo de analisar a forma de resolução de problemas e a importância dada

pelos sites de compras coletivas à qualidade, foi elaborado um segundo questionário

direcionado aos sites de compras coletivas. Apesar dos diversos contatos junto a empresas de

variadas cidades, apenas cinco responderam às questões apresentadas. Por ser entendido como

um número de respostas pouco expressivo, optou-se por não considerar esta pesquisa no

trabalho. Assim, deixa-se como proposta a realização de uma nova pesquisa com sites de

compras coletivas visando obter um número maior de respostas, de forma a propiciar uma boa

análise sobre o processo de escolha de anunciantes por parte dos sites, e a preocupação com a

qualidade dos produtos e serviços ofertados.
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ANEXOS

,
ANEXO 1: QUESTIONARIO APLICADO AOS CONSUMIDORES

;"r.lotivações para compra em sites de compras coletivas e o papel da qualidade na decisão de compra~!

: Os sites de compra coletiva, em parceria com anunciantes (lojas, salões de beleza, restaurantes, etc), oferecem descontos que pOdem chegar a 90% do
;valor do produto. O objetivo deste questionário é investigar as motivações para compra nesta modalidade de venda, destacando o papel da qualidade no
:processo de decisão de compra. As informações obtidas serão utilizadas em meu trabalho de conclusão de curso. Agradeço desde já pela contribuição
:(Peço a gentileza de não deixar nenhuma questão em branco, a menos que seja solicitadol) ...~~

1- Sexo:

() Feminino

(~: Mascullino

2- hJilde:

.3-Cidade ·Estado

4- Oual () p, incipallUotivo flue te lev<).11ealizar Cf}In~)fas 1)f~laintel net?

() Possibilidade de comprar sem sair de casa, enfrentar tIIas, etc.

() Possibilidade de comprar em lojas que não encontro em minha cidade

() Costumo encontrar preços mais baixos que em lojas tísicas

() NÃO COSTUMO REALlZA,R COMPRAS PELA INTERNET

() Outros

5- Caso It~iotenha o costume de realizar CQmllras pela illtel net, (11I~11{) I>riucipal motivo?
(C>:::~?:)CC3?turr:i? CGmp!;1r. rn~FC~! :~ c:pç:~o ::81.1 :::c·:;::tUrrl(' :..crwr3: . ")

() Não receber a mercadoria imediatamente (ter que esperar determinado prazo de entrega para recebê-Ia)

() Não tenho confiança em realizar compras pela internet

() Acredito que, em caso de problemas com o produto recebido, a dificuldade na resolução é maior do que ao comprar em lojas tísicas

() EU COSTUMO COMPR.A,R PELA INTERNET

l"\ Outros,..../

6- Voce jcl realizou alguma compr·.) em sites de comr)ftl coletiva? Caso NÃO tenha realizado, (1114.11o princilhll motivo? {Caso NUNCA TENHA
REALIZADO COMPRAS EM SITES DE COMPRA COLETIVA. IeSlhllHJa esttl peruunta e euceue o <Iuestion.íl·io clicando em 'ENVIAR" ao fiual tia l)tl4jina)
f\TE k;.,:::.o . (' (.~::;:::JJA TL t-JH:·:·. t-»k:at.:1c: (.:::t"(,~::I::::::; ,~~rn :::ik :::(j ,.1 r ot"<:pr;~ (C! [:t'-/:'l. rn-:"n; :_H:?:.; c:: ~:5:J ::~:'li r::: ;:)h5::':. ). :::~,>:, nt:H.;,::! ,::::::>K: ond [::::j :::

() Não conheço este tipo de venda

() Desconfiança em função dos altos descontos oferecidos

() Não tenho o costume de realizar compras pela internet

() Não me interessei pelos produtosJsetviços oferecidos

() Considero que uma venda coletiva causa demora na entrega Ijo pro1juto ou ser'l'iço pelo t1I.Jrnerode ades6es

{) JÁ REALIZEI UMA COMPRA COLETIVA
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7- Caso tenha realiladü~ qU(lis produtos/serviços você costumll ad(luil"ir:

D Eletrônicos

C Turismo

O Procedimentos estéticos
•o Pet St10P

[J Entretenimento (shows, teatro, etc)

O Gastronomia

[J Outros

8- Como vücé tt)m~ conhef;imeutQ das ofertas?
(J Redes Sociais

[J Propagandas (T'I, rádio, busdoor, tilipetas ...)

D Indicações

(J e-mail do site de compras

[J Outros

9- O <Ine mais te motiv~la c.oml}!.l. em sites de comrH tl coletiv~l?
() Menor preço em função dos descontos concedidos

() Formas de pagarnento

() Possibilidade de cont1ecer novos estabelecimentos

() Produtos e serviços oferecidos

() Outros

10- QUi)1 Jnincil14.11J)( ublema refel<eute {lU PROCESSO DE COMPRA vocé jã enfr entOla ao I ealizar uma COlnpl oi) coletiva?
(('; ::, ..:.; o:: n .::~() i(.) rd",:::,tk1D ;::, ol)! i,:' n':":1":-. rf', ::,r<: ::, r" f"!Ui',:; (.j tÍ'/<:') f)! ()b!c t"rt ..~ :::'-'" ")

() Problemas referentes ao processo de pagamento da oferia (site não identiticou o pagamento, opções de pagamento restritas, etc)

() Recebimento ou cancelamento do cupom

(J Dificuldade no acesso ao site

() NUNCA TIVE PROBLEMAS RELACIONADOS A,O PROCESSO DE COtI,l1PRA.

() Outros problemas

11- t)uill princip..:ll pl'oblema referente ao PRODUTO;'SERVlÇOvoce j4..) enfrentou ao realiziu uma compra coletiva?
((..a:30 rI:>3 krd<~ ti:Jo pr'oUer(J:j::, rn:.~r(:3r",HJr:ca t;v(~:prd:d,:irU3 .::)

() O produto ou serviço não correspondeu às minhas expectativas

() O produto ou sero/iço não estava de aconjo com a descrição da oferta no site

() O produto ou serviço apresentou falhasl

() O prazo de entrega do produto não foi respeitado

() NUNCA TIVE PROBLEM.A,S RELACIONADOS AO PRODUTO/SERV'IÇO

() Outros problemas

12- Ouem solucionou o problema?

() O site de compra coletiva onde adquiri a oferta

() O estabelecimento onde recebi o produto ou serviço

(') O PROBLEMA NÃO FOI SOLUCIONADO,...~.'

13- Vace jia se arrependeu de tel' reÁ"llizfidn uma compra coletiva? OuallnoUvo?
(c -:! ::':;0 n ti o:' 1::·:-,., h -:~ ::.::,:.. ;::,rr,:·) r: ;:.:,n ,:j:d :::. r(, ::·w: :::lt "-::)j~',,:L:i n;:; c, n, ':':1 ..:~, :i·:- n >:.) ~., di"':,

() Sim, pois não necessitava do produto ou sero/iço, a compra foi realizada por impulso

() Sim, pois tive muitos problemas em relação ao processo ,je compra ou entrega do pro1juto ou sero/iço

() Sim, pois o produto ou sero/iço não correspondeu às mint1as expectativas ou ao que foi anuncialjo

() AINDA NÃO ME ARREPENDI DE TER REALIZADO Ut'.·lACOMPRA COLETIVA

() Outros Motivos

14- O ,)reço dos pr odutos!selviços adtluil"idQs foi justo em rel41çao ao <Iue foi recebido?

() Concordo totalmente

C) Concordo em parte

() Não ten~lo opinião

() Discordo em parte

() Discordo totalmente



15-0 preço dos I>f"odutilsiserviços tld!IUilidos está abnixo do pl'eço Ilormillmente of:lservildo emvelld.ls convencionais ("ao coletivas).

() Concordo totalmente

() Concordo em parte

() Não tenl'w opinião

() Discordo em parte

() Discordo totalmente
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16-0s produtos e serviços adquiridos estav()m em conformidade com suas e;-:I)ectativas.

("') Concordo totalmente
<v

() Conconjo em parte

() Não tentlo opinião

() Discordo em parte

() Discordo totalmente

17-filleslJlo que um I)HHluto ou s~l"viçonao (:ouespoau.la totalmente ils S'MS eXI)ectativ~ls. em fllfl(;~lt)do •.Iescnnto concedido Ihl Cmnpf;,] coletiva
voce continuai i~lad<luÍIindo prodtnos e sel'viços do mesmo anunciante.

() Concorljo totalmente

() Conconjo em parte

() Não tenho opinião

() Discorljo em parte

C~,Discordo totalmente'\:.•..•.•~

13-Caso tenha problenms tM entrega de um produto ou serviço em UI""estabelecimento amllu::iante de site de COllll)l"fl coletiva. voe e UÂO
continuaria cmnlnando ofel1(ls deste mmnciante~ m.•.)s COIJlI)fiUia (tU" as no mesmo site mHle adfluiriu () oferta.

() Concordo totalmente

() Concordo em parte

() Não tenho opinião

() Discordo em parte

() Discordo totalmente

19-0s sites de tOmln~) toletivt:l s~in responsirveis I:)elaqualidade dos Inodutos e serviços ofel'eddos por seus amllu.:itlutes.

() Concordo totalmente

() Concordo em parte

() Não tenho opinião

() Discordo em parte

() Discordo totalmente
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, , .

ANEXO 2: QUESTIONARIO APLICADO AS EMPRESAS

o processo de escolha de anunciantes em sites de vendas coletivas
..................... . .

lEste questiDná/ia e palie (ie um traj·alhtJ 3C3(lªmico de conclusa:) :je curso: e seu objetivo plinc:ipal é verificar a prlJceSSQde esc<Jlhalje anunciantes em si1es de ~erll~as coletr~3s. Obrigada por sua con1llbuiçao. sstas
Hnfermaçoes serão :je g(3n,je impoltanda para a realizaçao de mEU trabalho

Empr-esa:
: "" ;; .. : ~;. (: :'.:! .

Gdadex

A empresa verifica a idoneidade dos fornecedores de bens e serviços Queanunciam no site? .

:' não
. Sim. ap.:nas antss de Isaliza!" (} contrato

A empresa possui a}guma política para seleção destes anunciantes? ;

, r:Jâo

Sim

Caso possua, quais?

. . . ~~

A empr-esa possui algum canal de comunicação com chenies~para que estes possam fazer redamações referentes ao processo de compra ou ao produtoiservíço adquirido? ;:

Nao

Sim

Caso poss:ua~de: {lUe maneira isto ocorre?

...... :~<

A empresa adota alguma postura em relação a·os anundantes sobre os quaís recebe atgum tipo de reclamação? :~

Nã.!)

S.im

Caso adote~espeCifiQue:


