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RESUMO 

 

O E-commerce teve início nos EUA por volta do ano de 1995, onde se teve surgimento 

de várias empresas nesse ramo, dentre alguma delas está a Amazon.com, que hoje é 

uma das pioneiras nesse segmento. Segundo Turchi (2018, p.15). Desde a criação do E-

commerce foi se ampliado e proporcionando cada vez mais novas possibilidades de se 

ampliar o alcance das vendas. Pois as mesmas não se limitam mais a um ambiente 

físico, mas sim em uma rede conectada com todas as pessoas do mundo inteiro. Nesse 

sentido, este estudo teve como objetivo compreender o perfil dos consumidores que 

utilizam o e-commerce para satisfazer as suas necessidades pessoais de compra. 

Para que o objetivo do estudo fosse atingido, foi realizada uma pesquisa 

quantitativa, descritiva, por meio do método survey. A pesquisa survey, é utilizada 

quando se tem uma grande amostra de indivíduo com diversas informações. (HAIR, JR 

et al, p. 2005).  O questionário foi elaborado com base no referencial teórico, teve 

validação por três professores que possuem um conhecimento na área. Foi realizado um 

pré-teste com três respondentes, para ver se era necessário fazer ajustes no questionário, 

pois no momento em que é feito o teste piloto, você consegue perceber se há algum 

erro. O mesmo foi realizado no Google Drive com a ferramenta Formulários, uma das 

ferramentas do Google. A coleta dos questionários, foi realizada via e-mail e em 

diversas redes sociais. Optou-se por amostragem não probabilística por conveniência. O 

cálculo amostral baseou-se nas orientações de Hair Jr et al. (2005a) do qual o número 

mínimo de respondentes por variável deve ser 5 para 1, visto que o tamanho da amostra 

é definido pela proporção entre o número de respondentes para as variáveis 

independentes. Nesse caso, a amostra mínima seriam 50 respondentes. Foram coletadas 

72 respostas nos meses de agosto e setembro de 2018. 

Os resultados sugerem que a faixa etária que realiza compras pela internet com 

mais frequência é de jovens entre 20 a 39 anos. Pode-se perceber que os mesmos ainda 

possuem insegurança no momento de fazer a compra e a realização do pagamento. 

Muitos utilizam do mercado online pela praticidade e viabilidade de se fazer compras 

sem sair de casa. Tendo assim a liberdade de verificar e analisar em diversos sites o 

produto desejado, sendo em questão de preço de aviações de compras anteriores.  O uso 

do comércio eletrônico se dá, principalmente pela falta de tempo e pela praticidade e 

comodidade. Destaca-se que E-commerce está se tornando uma ferramenta de 

competitividade essencial ao comércio. 
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