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  O comércio eletrônico é uma realidade brasileira há alguns anos. Todavia, esta modalidade 
de negócio eletrônico ainda não atingiu o seu pleno potencial, especialmente nas negociações 
orientadas para o consumidor. Vários fatores são apontados como possíveis restrições ao seu 
crescimento, mas nenhum deles é tão destacado e controvertido quanto a pouca segurança 
percebida pelos usuários com relação à Internet, especialmente nas transações eletrônicas. 
Este artigo aborda a questão da segurança do ponto de vista dos usuários de Internet, uma vez 
que a percepção de segurança dos internautas determina a sua confiança, e a sua confiança 
possivelmente influencia a sua decisão de compra, bem como a abrangência das compras 
eletrônicas realizadas através da Internet. A segurança, vista freqüentemente como a grande 
vilã no mundo digital, tanto pelas empresas quanto pelos usuários, passa a ser entendida 
alternativamente como um dos próprios fundamentos do comércio eletrônico e, 
conseqüentemente, pode ser uma imensa oportunidade e vantagem competitiva para aqueles 
empreendimentos eletrônicos que estiverem atentos e adequados a esta questão. 
 
1. Introdução: 
  O Comércio Eletrônico (CE) é uma realidade em diversos setores da economia e representa 
indiscutivelmente um novo paradigma para o comércio mundial, sendo a Internet a sua grande 
plataforma. Obviamente, ainda existem muitas restrições à ampla adoção e ao crescimento do 
CE no Brasil e no mundo. Uma destas restrições mais importantes, se não a mais importante, 
diz respeito à segurança na Internet, ou melhor, à existência ou falta de segurança nos 
ambientes eletrônicos e nas transações eletrônicas realizadas através da Internet. Neste 
sentido, a segurança tem sido apontada por inúmeros especialistas como o maior obstáculo ao 
desenvolvimento do CE em todo o mundo, sendo responsável direta por perdas bilionárias na 
Internet. Por outro lado, a segurança pode ser entendida como um dos próprios fundamentos 
do CE, ou melhor, como uma oportunidade e não como uma restrição ao seu crescimento. 
  A questão da segurança na Internet é complexa e controvertida. Até mesmo a sua definição 
parece não ter um significado claro e objetivo. Segurança tem sido comumente confundida 
com risco, privacidade ou até mesmo confiança, sendo que todos estes termos possuem 
significados próprios e diferentes. Muitas vezes o termo segurança tem sido empregado como 
sinônimo de confiança, o que de fato é um erro, pois confiança engloba e significa muito mais 
do que segurança. Confiança é o pilar de sustentação de qualquer negócio ou 
empreendimento, tradicional ou eletrônico, dentro ou fora da Internet, sendo a segurança um 
dos seus principais construtos. 
  O objetivo central deste trabalho foi verificar se a percepção da segurança existente na 
Internet, observada pelos seus usuários, consumidores ou potenciais consumidores, é ou não 
um fator de restrição à adoção e/ou ao crescimento do CE no Brasil, focado nas negociações 
diretas a clientes (B2C), e se esta percepção, consciente ou não-consciente, influencia 
significativamente ou não a sua decisão e o seu comportamento de compra através da Internet. 
 
2. Fundamentação teórica: 
 
2.1 Comércio Eletrônico 
  ALBERTIN (2004) sugere um conceito amplo e abrangente de CE, como sendo “a 
realização de toda a cadeia de valor dos processos de negócio num ambiente eletrônico, 
através da aplicação intensa das tecnologias de comunicação e de informação, atendendo os 
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objetivos de negócio”. O autor enfatiza que tais processos de negócio podem ser realizados de 
maneira completa ou parcial, o que muitas vezes acarreta relevantes distorções na sua análise 
e mensuração, e que pode incluir as transações negócio-a-negócio (B2B), negócio-a-cliente 
(B2C) e intra-organizacional. Outros autores ampliam este modelo de CE com as transações 
entre consumidores (C2C) e negócio-a-governo (B2G). 
  Do ponto de vista analítico, KEEN et alii (2000) consideram o CE como sendo a 
estruturação sistemática de relacionamentos de confiança comercial, através de meios 
eletrônicos, baseada principalmente na gestão e redução de riscos, na construção da confiança 
e na consolidação dos relacionamentos entre os agentes de CE. 
  Verifica-se a consolidação das aplicações de comércio eletrônico entre organizações e intra-
organizacional, mas continuam menos desenvolvidas as aplicações entre as organizações e 
seus clientes. No entanto, o potencial previsto de CE aplicado aos negócios diretos a 
consumidores oferece excelentes oportunidades, de tal forma que muitas empresas já 
desenvolvem novas formas de comercialização dos seus produtos e serviços. Apesar de todas 
as expectativas e euforia, o crescimento do Comércio Eletrônico, nas transções com o 
consumidor, ainda está aquém de seu potencial, e tem uma dimensão modesta se comparado 
ao crescimento das aplicações negócio-a-negócio ALBERTIN (2004). 
  KALAKOTA e ROBINSON (2001) explicam a transição do CE, interpretado como uma 
forma de comércio ou um canal de distribuição comercial, para o chamado e-Business, ou 
negócio eletrônico, fundamentado em um novo modelo de negócio. Segundo os autores, o 
comércio eletrônico não pode ser executado eficientemente, sem a sua transição para o e-
Business, que definem como “uma fusão complexa de processos empresariais, aplicações e 
estrutura organizacional necessária para criar um modelo empresarial de alto desempenho”. 
Os autores estabelecem ainda três níveis estruturais do e-Business, ressaltando que significam 
mais do que simplesmente tecnologia. São eles: projeto, infra-estrutura e info-estrutura do 
negócio eletrônico. A base deste modelo é justamente a info-estrutura, que compreende os 
aspectos e as tecnologias de segurança nos ambientes eletrônicos e na Internet. 
  Na atualidade o foco das atenções não está mais na discussão da existência e/ou permanência 
do comércio eletrônico; a grande questão é o entendimento das razões pelas quais o 
crescimento dos negócios eletrônicos, principalmente nas aplicações negócio-a-consumidor, 
ainda se dá de forma tão incipiente, frustrando os novos empreendedores, as estratégias 
empresariais e negócios virtuais, as expectativas de analistas e estudiosos e também muitos 
milhões de usuários de Internet, também conhecidos como “internautas”. 
 
2.2 Confiança, Segurança e Privacidade 
  Dentre todas as restrições ao crescimento e à abrangência do CE, não seria exagero afirmar 
que a restrição mais analisada, controvertida, relevante e complexa diz respeito à segurança 
existente na Internet, ou melhor, à existência ou inexistência de segurança nas comunicações 
de dados e nas transações eletrônicas realizadas através da Internet. 
  A pesquisa “GVU’s 10th WWW User Survey” (1998), realizada pelo Georgia Institute of 
Technology, revelou que mais de 85% dos internautas respondentes consideraram a segurança 
como um fator significante ou decisivo para a sua decisão de realização de negócios 
eletrônicos através da Internet. Segundo estudo posterior do Cyber Dialogue (2001), o 
comércio eletrônico na modalidade negócio-a-consumidor (B2C) nos EUA acumula perdas 
equivalentes a US$ 6,2 bilhões ao ano, em decorrência da preocupação dos internautas com 
relação à segurança e privacidade de seus dados. Aproximadamente 27% dos entrevistados 
afirmaram que já abandonaram os procedimentos de compra online por medo de terem suas 
informações pessoais reveladas sem autorização. 
  ALBERTIN (2005), comentando os resultados da “Pesquisa FGV - Comércio Eletrônico no 
Mercado Brasileiro”, evidencia a relevância dos aspectos de privacidade e segurança para o 
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CE também através da avaliação empresarial, justamente por tais aspectos estarem 
diretamente relacionados com a percepção dos clientes. 
  De forma semelhante, contudo do ponto de vista dos internautas, os autores MIYAZAKI e 
FERNANDEZ (2000 e 2001) apontam o risco percebido pelos usuários, relacionado 
essencialmente à segurança e à privacidade na Internet, como sendo um dos principais 
obstáculos para o crescimento do CE. Estes autores identificam também opiniões divergentes 
quanto à relevância da questão da segurança para o CE. Se, por um lado, muitos agentes de 
CE consideram que o fator tempo será capaz de minimizar a preocupação dos usuários 
relacionada à privacidade e segurança nesta modalidade de comércio, por outro lado outros 
agentes entendem que, quanto maior a experiência de Internet dos usuários, associada a um 
maior conhecimento dos riscos envolvidos através da expressiva divulgação pela mídia, maior 
será a percepção de risco destes internautas. 
  De fato, URBAN, SULTAN & QALLS (2000) enfatizam que o problema da confiança é 
crítico, uma vez que a decisão de compra é baseada na percepção do usuário com relação à 
segurança do site. Mais que isso, os autores demonstram que o usuário torna-se a cada dia 
mais sofisticado e mais exigente com relação aos serviços via Web, sendo que o aspecto 
segurança é um dos mais críticos na decisão final de fazer ou não uma transação. 
  O termo segurança, entretanto, por vezes se mostra um pouco vago e abrangente. Segurança 
na Internet, então, é um conceito cujos limites são ainda mais tênues. Segurança é confundida 
facilmente com privacidade, ao mesmo passo em que a falta de segurança se confunde com 
risco. Segurança muitas vezes é entendida como confiança, e vice-versa. Segurança envolve 
aspectos técnicos e jurídicos, mas segurança pode ser entendida como um aspecto 
basicamente subjetivo de percepção. A percepção da segurança, por sua vez, pode ser 
analisada sob o ponto de vista corporativo e, alternativamente, sob o ponto de vista dos 
internautas. Segurança pode ainda estar relacionada com a própria concepção da Internet e sua 
infra-estrutura, ou estar restrita aos meios de pagamento, ambientes e transações eletrônicas. 
  Do ponto de vista organizacional, a segurança poderia ser entendida como um substantivo, 
sendo composta pela combinação de diversos recursos tecnológicos, políticas empresariais, 
treinamento, prevenção, entre outros fatores, caracterizada então como uma atribuição ou 
missão específica de determinado departamento. Do ponto de vista dos internautas, a 
segurança poderia ser entendida como um adjetivo, relacionada à percepção de risco ou então 
à confiança dos usuários em relação aos ambientes, tecnologias e agentes de CE. Obviamente, 
esta análise envolve também o reconhecimento da segurança como um aspecto técnico ou de 
infra-estrutura, mas de responsabilidade dos agentes de CE. 
  Existe uma observação na pesquisa “GVU's 10th WWW User Survey” (1998), do Georgia 
Institute of Technology, ampliando a compreensão do termo segurança, neste caso, incluindo 
também os significados de “privacidade, confidencialidade e prova de identidade”. 
  A questão da privacidade, por sua vez, está intimamente relacionada à segurança. Por isso, 
muitos internautas e até mesmo agentes de CE confundem seus significados e suas 
implicações. Justamente por existir esta inter-relação, os aspectos da privacidade são também 
apontados como um dos maiores obstáculos para o crescimento do CE e, conseqüentemente, 
de toda a economia. Privacidade pode ser entendida como anonimato, na medida em que as 
informações existentes e coletadas sobre determinada pessoa ou organização não possam ou 
não devam ser compartilhadas com outras pessoas, governos ou organizações, sem o expresso 
conhecimento e consentimento de todos os envolvidos. Por outro lado, privacidade diz 
respeito também aos direitos dos usuários e organizações de não serem destinatárias de 
correspondências não-solicitadas, eletrônicas ou não, e de não terem a sua navegação dirigida, 
conduzida ou monitorada por qualquer tecnologia de personalização. 
  Os aspectos da privacidade não dizem respeito somente às questões técnicas e legais, mas 
também às éticas e econômicas, na medida em que influenciam a percepção de risco dos 
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usuários. Segundo MIYAZAKI e FERNANDEZ (2000 e 2001), aparentemente a percepção 
de risco com a ausência de privacidade na Internet influencia negativamente a decisão de 
compra dos internautas. 
  Privacidade requer, entre outros aspectos, a adoção de mecanismos e tecnologias de 
segurança para garantir o controle da informação. Se, por um lado, os aspectos da segurança 
propiciam este controle, por outro lado o controle exercido pelos agentes de CE parece ter um 
aspecto negativo para os internautas, apesar da percepção positiva da segurança, quando 
desvinculada de controle. KEEN et alii (2000) verificam então um conflito entre segurança e 
privacidade, quando estas questões estão relacionadas a controle: “o anonimato garante a 
privacidade. Naturalmente, o anonimato pode levar a condutas condenáveis. [...] O 
anonimato e a integridade aqui pode estar em conflito”. 
  Para muitos usuários e algumas pesquisas, o termo “segurança” compreende também 
“confiança”, principalmente quando analisada a percepção não-consciente dos usuários com 
relação à segurança e privacidade. Contudo, KEEN et alii (2000) invertem esta relação, ao 
sugerirem que “confiança” significa muito mais do que segurança, privacidade ou mesmo a 
percepção destas questões. Para estes autores, confiança pode ser definida tanto como 
comportamento ou atitude quanto como percepção e compreende vários aspectos, tais como 
segurança, privacidade, honestidade, reputação, marca, leis de proteção ao consumidor, etc. 
  MIYAZAKI e FERNANDEZ (2000 e 2001), por sua vez, relacionam o risco à segurança e 
privacidade na Internet, seja este risco existente ou percebido pelos potenciais consumidores. 
Desta forma, estes autores, evidenciam a percepção de risco dos usuários como o principal 
fator de restrição à futura adoção do CE, e analisam a importância dos relacionamentos desta 
percepção de risco com a experiência de Internet dos usuários e o seu comportamento de 
compra. Esta mesma linha é defendida por BHATNAGAR (2000). 
  KOVACS e FARIAS (2000) relacionam, em sua pesquisa bibliográfica sobre o assunto, as 
seguintes formas de risco existentes: risco financeiro, social, psicológico, de tempo, de futura 
oportunidade perdida, físico, de satisfação, de performance/funcional, inerente e risco 
manipulado. No meio virtual, os autores sugerem que os riscos mais prováveis sejam: 
financeiro, social, de performance, de satisfação e de tempo. Em uma análise posterior, os 
mesmo autores compararam a percepção de risco entre o grupo de internautas que já 
compraram e o grupo de internautas que nunca compraram através da Internet, constatando 
que existe uma diferença de percepção significativa entre os dois grupos. Esta percepção de 
risco teria uma relação inversa com as compras eletrônicas realizadas através da Internet. 
 
2.3 Questão da Segurança na Internet 
  ALBERTIN (2004) aborda a questão da segurança essencialmente como um problema 
importante ou obstáculo a ser superado, ou melhor, uma imensa fonte de riscos tanto para as 
empresas quanto para seus clientes. Do ponto de vista dos usuários, a segurança está 
associada aos riscos de insucesso, falhas e fraudes no CE, especialmente nas transações 
eletrônicas. Do ponto de vista empresarial, além destes riscos, a questão da segurança está 
associada também ao risco de não adoção do CE pelos clientes. Segundo o autor, “Uma fonte 
potencial de problemas é a preocupação dos clientes com privacidade e segurança, que 
poderia levar a uma forte reação contra os fornecedores que utilizam tais sistemas ou 
simplesmente a não utilização destes sistemas por parte dos clientes”. 
  Semelhantemente, CAMERON (1999) enfatiza a segurança como sendo a pedra 
fundamental de sustentação do CE. Em sua análise empresarial, a segurança pode ser tanto 
entendida como risco quanto como a infra-estrutura de tecnologia de informação que viabiliza 
o crescimento do CE, na medida em que propicia as transações eletrônicas seguras. 
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  Também do ponto de vista empresarial, a segurança, vista inicialmente como infra-estrutura, 
não se restringe unicamente aos aspectos tecnológicos, mas está relacionada também às 
estratégias, políticas e diretrizes de negócio. 
  MIYAZAKI e FERNANDEZ (2000 e 2001) também apresentam a segurança em e a 
privacidade como sendo as duas maiores restrições ou obstáculos ao crescimento do CE, tanto 
para as organizações, empresas e governos quanto para os internautas. No entanto, os autores 
destacam e enfatizam o ponto de vista dos usuários nestas questões, ao relacioná-las com a 
percepção de risco dos internautas, sejam estes novos ou experientes. 
  KEEN et alii (2000) defendem outros pontos de vista ao sugerirem que o fundamento do 
comércio, inclusive do CE, é essencialmente a confiança e não a segurança. A segurança é 
entendida como somente um dos importantes aspectos na construção da confiança no CE: 
“Confiança é a base inicial do comércio, e o comércio eletrônico não muda isto”. Para estes 
autores, a segurança não é simplesmente um obstáculo, mas sim um fundamento que, quando 
frágil ou inexistente, certamente inviabiliza o CE. 
  “Confiança é a base do comércio. Simplesmente não há comercio sem confiança. Algumas 
vezes são as leis, o contrato e as regras que geram a confiança; [...] Algumas vezes é a 
política adotada pela empresa, [...] Algumas vezes é a reputação pessoal ou uma relação 
comercial de longo prazo estabelecida” (KEEN et alii, 2000). 
  Os autores estabelecem relacionamentos entre confiança e risco, associando também risco 
com segurança. Confiança, primeiramente e em detrimento da segurança, deve ser o objetivo 
central das organizações em suas estratégias de CE. “É perigoso apontar a segurança como a 
preocupação número um do CE. [...] As empresas tendem a facilmente focá-lo como o 
problema central e perdem a visão de outros problemas igualmente significativos.” (KEEN et 
alii, 2000). 
  A existência da segurança, construída por exemplo com a implementação de recursos 
tecnológicos sofisticados, políticas organizacionais ou processos de controle e auditoria, não 
propicia automaticamente o estabelecimento da confiança. “Não é exagerado dizer que é a 
confiança, mais que a tecnologia, é o que conduz o crescimento do CE em todas as suas 
formas” (KEEN et alii, 2000). Por outro lado, a falta de segurança está intrinsecamente 
relacionada ao risco, percebido ou não pelos agentes de CE, que por sua vez pode 
desestabilizar a sustentação da confiança entre estes agentes. 
  Se, por um lado, muitos autores classificam a Internet como um ambiente com grande risco 
potencial, colocando a segurança como o grande obstáculo a ser superado, outros autores 
entendem que a Internet é por concepção um ambiente aberto desde a sua criação e, por esta 
razão, é conseqüentemente insegura. “Quando foi projetada, o objetivo da Internet era permi-
tir diversas possibilidades de conectividade entre as partes que estivessem interagindo. 
Portanto, a interoperabilidade, e não a segurança, foi enfatizada.” (BERNSTEIN, 1997). 
  KEEN et alii (2000) consideram ainda que o aspecto tecnológico da segurança e do CE já 
está equacionado. Mais do que a tecnologia, atualmente é a percepção da segurança 
propiciada por esta tecnologia que motiva ou, por outro lado, inibe a adoção e o crescimento 
do CE. Em outras palavras, estes autores sugerem que a discussão já evoluiu da infra-estrutura 
técnica relacionada à segurança para a confiança percebida pelos internautas em relação aos 
diversos aspectos do CE, inclusive a segurança. “A tecnologia está agora resolvida. E 
somente poderá ficar melhor e mais barata. Ela não é mais o diferenciador no CE. Confiança 
é agora a moeda corrente e o diferenciador” (KEEN et alii, 2000).  

“A segurança é uma percepção - uma sensação de conforto pessoal. 
Embora as fraudes com cartões de crédito na Internet sejam bem 
menores que fora da Internet, caso as pessoas não se sintam seguras, 
nenhuma estatística ou alegação mudará esta percepção. [...] Não se 
pode forçar as pessoas a se sentirem seguras, porém uma sensação 
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de segurança é o âmago da confiança em todo elemento da vida.” 
(KEEN, 2001, pág. 36-39). 

 
2.4 Aspectos de Segurança e Confiança 
  Dentre os vários aspectos de segurança relacionados como possíveis e prováveis restrições à 
adoção e ao crescimento do CE, aspectos estes que influenciam decisivamente a confiança 
dos internautas, destacam-se a seguir algumas forças, influências e interesses que foram 
amplamente abordados nesta pesquisa: 
a) Experiência pessoal com falta de segurança e perda de privacidade; 
b) Influências da TI e dos mecanismos de segurança; 
c) Influências dos fornecedores e dos ambientes; 
d) Influências dos meios de pagamento; 
e) Interesses da indústria de segurança digital; 
f) Interesses das organizações de fomentar o crescimento do CE; 
g) Interesses de instituições financeiras e seguradoras; 
h) Interesses específicos da mídia especializada; 
i) Interesses governamentais e aspectos jurídicos; 
j) Comportamento de hackers, crackers, phreakers e experts; 
l) Casos divulgados e relatados sobre falta de segurança e perda de privacidade; 
m) Percepção da segurança ou risco dos usuários de Internet. 
  Apesar da pesquisa ter sido bastante mais ampla, enfocaram-se neste trabalho precisamente 
os aspectos relacionados à percepção da segurança ou risco dos internautas pois, em meio a 
tais influências, interesses, comportamentos e casos reais de falta de segurança e privacidade, 
encontram-se “perplexos” os usuários de Internet. Não somente estes, mas também aqueles 
indivíduos que voluntariamente ainda evitam o contato ou de fato estão excluídos da Internet. 
  A segurança é um substantivo, é um bem comercializado, é uma avaliação positiva e é 
também uma estratégia promissora de CE. Ao mesmo tempo, a segurança é um adjetivo, é um 
mal necessário; é uma avaliação negativa e é uma perda ou obstáculo significativo para o CE. 
Alguns agentes de CE ressaltam o lado positivo da segurança, enquanto que outros enfatizam 
os seus aspectos negativos. Praticamente, não existe consenso quanto à questão da segurança. 
  Os usuários de Internet encontram-se certamente em uma situação muito mais complexa do 
que os demais agentes de CE, com bastante mais dúvidas, receios, medos, restrições, 
desinformação ou informações conflitantes. Os internautas são, em grande medida, o alvo das 
pressões e dos interesses dos demais agentes de CE. Mas, apesar disso, segundo MIYAZAKI 
e FERNANDEZ (2001), poucos estudos focalizaram o comportamento e o ponto de vista 
específico dos usuários a respeito destas questões, influências e interesses. 
  Como os usuários entendem e reagem a estas pressões? Quais são os aspectos que mais 
influenciam a sua percepção de segurança ou risco? Em que medida esta percepção de 
segurança ou risco influencia a confiança, o comportamento e a sua decisão de compra? 
  Todas estas questões evidenciam, conforme sugeriram KEEN et alii (2000), a importância da 
percepção dos usuários em relação à controvérsia da segurança. A realidade percebida pelos 
internautas é tão ou mesmo mais importante do que os demais aspectos da segurança. Isto 
porque esta percepção da segurança determina o risco percebido, sendo que o risco influencia 
a confiança, e a confiança por sua vez influencia a decisão de compra dos internautas, 
principalmente as compras remotas realizadas eletronicamente via Internet. 

“Em termos das percepções dos consumidores com relação à 
Internet como um meio de compras, vemos que ela ainda é vista 
como uma proposta arriscada e este risco é mais forte que a 
conveniência que oferece. Os administradores de empresas online 
deveriam, mais que se concentrar na conveniência das compras, 
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começar a pensar em como reduzir as sensações de risco.” 
(BHATNAGAR, 2000, pág. 98-105). 

  As dimensões e influências analisadas neste trabalho, relacionadas à percepção subjetiva da 
segurança ou risco dos usuários de Internet, podem ser resumidas em: influências dos meios 
de pagamento eletrônico versus tradicional, influências dos fornecedores conhecidos e 
confiáveis versus ainda desconhecidos, experiência de Internet dos usuários, experiência com 
compras remotas, experiência de compras através da Internet, vivência ou não de situações de 
falta de segurança ou privacidade e também a opinião declarada dos usuários com relação à 
existência ou não de segurança ou risco na Internet. 
  A influência dos meios de pagamento na percepção de segurança dos usuários está associada 
principalmente à realização de transações eletrônicas através da Internet. Muitos agentes de 
CE, ao perceberem que as transações e os meios de pagamento com características 
essencialmente eletrônicas ainda causavam receio e medo nos seus clientes, decidiram 
retroceder na inovação tecnológica e também oferecer aos seus consumidores outras formas 
de pagamento, através dos meios de pagamento tradicionais. MIYAZAKI e FERNANDEZ 
(2000 e 2001), avaliam que este comportamento é transitório e, à medida que mais usuários 
realizarem compras através da Internet ou utilizarem os recursos e as ferramentas de CE, 
menor será a percepção de risco destes internautas. Por outro lado, os autores sugerem que a 
ampla utilização dos meios de pagamento eletrônicos depende essencialmente da percepção 
de segurança dos usuários, e não o contrário. Mas, como já se mencionou, este é um tema 
controverso: URBAN, SULTAN & QALLS (2000) pensam exatamente o contrário, ou seja, o 
usuário torna-se a cada dia mais sofisticado e mais exigente com relação à segurança. 
  Segundo o boletim “Web Shoppers - 4ª Edição” (2001) realizado pelo instituto IBOPE 
e-Survey com informações dos serviços Nielsen/NetRatings e e-bit, a partir da terceira 
compra, o internauta brasileiro passa a utilizar ainda mais o cartão de crédito como principal 
meio de pagamento para as transações eletrônicas. Apenas no caso em que o valor médio da 
compra é relativamente alto, os internautas preferem pagar suas compras com cheque, até 
mesmo para se sentirem mais “seguros” quanto ao recebimento da mercadoria. 
  Muitas vezes, a apreensão dos usuários em utilizar cartões de créditos em suas compras 
através da Internet não está restrita aos roubos de números dos cartões, mas também à 
utilização não autorizada desta informação que será armazenada pelos fornecedores, o que 
pode, eventualmente, gerar perdas financeiras e muitos aborrecimentos. Tal apreensão pode 
inclusive estar relacionada com as incertezas quanto a recebimento do produto adquirido. 
Constata-se, então, que esta apreensão dos internautas em relação à segurança eletrônica diz 
respeito também à sua confiança nos fornecedores e demais agentes de CE. 
  Os fornecedores de CE são as organizações, empresas e empreendimentos que 
comercializam produtos, serviços e informações através da Internet. As influências dos 
fornecedores na percepção de segurança ou risco dizem respeito à confiança dos usuários em 
relação ao histórico e reputação de cada fornecedor. Acredita-se que a percepção geral de 
risco dos usuários nas compras eletrônicas seja determinada também pelos fornecedores de 
CE, uma vez que, segundo KEEN et alii (2000), a sua reputação e histórico, ou a inexistência 
destes, contribui para a construção da confiança e para a decisão de compra dos usuários. 
  Conforme já comentado, a experiência de Internet dos usuários pode contribuir para a sua 
percepção de risco, positiva ou negativamente. Apesar de ser controverso em relação aos seus 
aspectos positivos ou negativos, aparentemente existe um consenso entre os analistas e 
pesquisadores de CE sobre a afirmação de que a experiência de Internet dos internautas 
influencia a sua percepção de risco ou segurança. 
  MIYAZAKI e FERNANDEZ (2001) verificaram que o risco percebido pelos usuários 
experientes em compras remotas, não necessariamente eletrônicas, é bastante menor do que o 
risco percebido pelos usuários que não têm experiência ou hábito de compras remotas. 
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WOOD (2001) relaciona algumas características e políticas inerentes às compras remotas com 
o risco e com o processo de decisão de compra eletrônica dos clientes. Dentre estas, citam-se 
as políticas de devolução e o tempo entre pedido, entrega e eventual devolução da compra. 
  Sabe-se que o hábito de compras remotas no Brasil nunca foi amplamente difundido, por 
importantes razões históricas, o que sugere então que a percepção de risco geral dos usuários 
brasileiros possa ser relativamente maior do que aquela percepção de risco verificada em 
outros países onde este comportamento de compra tenha sido amplamente adotado. 
  A vivência de situações de falta de segurança ou privacidade, ou mesmo a experiência 
frustrada com compras realizadas através da Internet podem influenciar negativamente a 
percepção de risco dos usuários. Segundo KEEN et alii (2000), esta percepção de alto risco 
pode ser compreendida também como uma percepção de baixa segurança pelos consumidores. 
Desta forma, a falta de segurança percebida pelos usuários pode influenciar diretamente sua 
decisão de compras futuras através da Internet, o que por sua vez pode restringir ou limitar o 
crescimento do CE. Neste trabalho, a análise da vivência de problemas pelos internautas teve 
também outro importante aspecto: verificar se a percepção de segurança ou risco dos usuários 
está baseada nos casos conhecidos e divulgados pela mídia especializada ou se está baseada 
na vivência destas situações e problemas pelos usuários de Internet. 
  Finalmente, uma das mais importantes dimensões da percepção de segurança dos usuários 
está relacionada à sua opinião declarada quanto à existência ou não de segurança ou risco nas 
compras ou transações eletrônicas através da Internet. Esta percepção consciente e declarada 
dos usuários pode eventualmente confrontar-se com o comportamento ou intenção de compra 
dos próprios usuários de Internet, o qual foi também objeto deste estudo. 
 
3. Metodologia da pesquisa: 
  Realizou-se neste trabalho uma pesquisa descritiva, através do levantamento de dados 
primários junto aos usuários de Internet residentes no Brasil, acessados por meio da própria 
Internet, propiciando uma amostragem probabilística deste universo. Para tanto, foram criados 
uma identidade de pesquisa e um questionário eletrônico, desenvolvidos e hospedados nos 
servidores de uma renomada instituição de ensino e pesquisa, garantindo a confiabilidade, 
credibilidade, confidencialidade, segurança e integridade das informações coletadas, tanto 
para os internautas quanto para as organizações envolvidas. A pesquisa e o seu questionário 
eletrônico foram, então, divulgados por mais de 130 provedores de acesso e portais de 
informações, com abrangências nacional e regional, em todo o país, contando ainda com a 
parceria de várias associações, empresas e instituições. Após uma série de verificações de 
consistência da base de dados inicial, obteve-se a amostra consolidada e definitiva composta 
por 2.776 respostas válidas de usuários de Internet. 
  Dentre as técnicas estatísticas empregadas nas análises dos dados, destacam-se as análises 
descritivas, com distribuição de freqüências, tabulação cruzada, comparações de médias e 
testes de hipótese, as análises de correspondência, as análises por modelagem de equações 
estruturais e as análises por correlação paramétrica e não-paramétrica. 
  A modelagem de equações estruturais é uma extensão da análise de regressão múltipla e da 
análise fatorial. Ela tem o mesmo objetivo que a regressão, mas as variáveis utilizadas podem 
ser correlacionadas entre si e, portanto, a regressão não se aplica nesse caso. Segundo HAIR 
et al. (1998), a modelagem de equações estruturais permite avaliar a procedência estatística, a 
magnitude e a direção de diversos caminhos causais de modelos, com a vantagem da 
utilização de dados de levantamentos apenas descritivos. Com esta técnica, é possível 
identificar o desempenho global do modelo testado, a confiabilidade de cada variável latente e 
o poder de explicação dos construtos independentes sobre os dependentes. 
 
4. Resultados da pesquisa: 
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4.1 Análises de correspondência 
  Com o objetivo de se comparar o comportamento de compra dos usuários, mais 
precisamente a freqüência de utilização dos meios de pagamento nas atividades de CE, com a 
percepção de segurança dos usuários relacionada a estes mesmos meios de pagamento, foram 
realizadas algumas análises de correspondência entre estas variáveis e seus atributos. 
  Verificou-se que, entre os usuários compradores (que já compraram pela Internet), o meio de 
pagamento geralmente utilizado nestas compras foi o “cartão de crédito”, e que os meios de 
pagamento “boleto bancário” e “depósito bancário” foram mais associados à freqüência 
“algumas vezes” de utilização no CE. Os meios de pagamento mais relacionais à freqüência 
de utilização “nunca” foram o “dinheiro eletrônico”, “cheque nominal”, “vale postal” e 
“outros meios de pagamento”. Por outro lado, entre todos os usuários da amostra e também 
especificamente entre o grupo de usuários compradores, verificou-se que o meio de 
pagamento “cartão de crédito” foi bastante associado à percepção “inseguro”, estando 
minimamente relacionado às demais classificações de segurança percebida. Já o meio de 
pagamento “boleto bancário” correspondeu fortemente à percepção “muito seguro”, estando 
relativamente mais distante de todas as demais classificações de segurança. 
  Em outras palavras, o meio de pagamento “cartão de crédito” foi classificado pelos usuários 
claramente como “inseguro”, o que é surpreendente, visto que este mesmo meio de 
pagamento foi também o mais utilizado, ou melhor, “geralmente” utilizado como forma de 
pagamento nas compras através da Internet. Verificou-se então que a percepção de segurança 
dos usuários da amostra, relacionada aos meios de pagamento, pode não explicar e nem 
dimensionar a utilização destes mesmos meios nas atividades de CE.  
  Verificou-se ainda que a proximidade estatística entre as percepções da segurança 
“inseguro” e “pouco seguro” revelam que tais atributos tiveram significados semelhantes para 
os usuários da amostra, ou seja, não se identificou significativa diferença de percepção entre 
ambientes “inseguro” e “pouco seguro” na Internet. 
 
4.2 Análises pelo modelo de equações estruturais 
  A modelagem por equações estruturais foi utilizada como base para criar um modelo visando 
mensurar o impacto das percepções da segurança ou risco dos usuários, conscientes ou não-
conscientes, sobre a sua intenção de compra via Internet. Em um segundo momento, pôde-se 
mensurar também o impacto sobre a abrangência das compras no comércio eletrônico. 
  Como causa, foi criada uma nova variável latente “risco”, tendo como variáveis mensuradas 
ou determinantes:  
a) Experiência dos usuários; 
b) Freqüência de acesso 
c) Há quanto tempo é usuário e/ou tem acesso à Internet 
d) A percepção consciente e declarada de haver segurança ou risco em transações eletrônicas; 
d) Se pessoalmente o usuário já teve algum problema relacionado à segurança 
e) A influência do fornecedor; 
f) O papel do meio de pagamento (eletrônico ou tradicional) no relacionamento eletrônico.  
Como efeitos neste modelo, foram analisadas separadamente as seguintes variáveis: 
i) Se já comprou; 
ii) Com qual freqüência comprou produtos e/ou serviços através da Internet; 
iii) A média; 
iv) O total de gastos em compras realizadas através da Internet nos últimos 12 meses. 
  Estabeleceu-se então um diagrama de causa e efeito específico para o modelo de equações 
estruturais, derivado de um diagrama inicial, pelo qual se observaram os possíveis inter-
relacionamentos entre as variáveis analisadas, os quais inviabilizariam uma análise através de 
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regressão múltipla. Para funcionamento do modelo, utilizou-se a variável latente “risco”, não 
observada diretamente no questionário eletrônico. Esta variável representa a percepção da 
existência (ou inexistência) de risco nas compras eletrônicas realizadas através da Internet. O 
gráfico a seguir apresenta o diagrama de causa e efeito entre estas variáveis. 
  As medidas de ajustamento global do modelo foram significativas e conclusivas. 
Considerando que esta verificação resultou em um modelo com 20 graus de liberdade (GL = 
20), e que a estatística qui-quadrado apresentou um valor expressivamente alto, equivalente a 
χ² = 22.135,954, concluiu-se que a medida de ajustamento parcimonioso, expressa pelo qui-
quadrado normatizado (χ²/GL), situou-se acima do limite inferior de 1,0, ou seja: pelo menos 
uma das variáveis observadas é significante e influencia a variável latente analisada.  
 

 

Percepção da 
existência (ou 
não) de risco 
nas compras 
pela Internet 

 
Compra pela 

 Internet 

Experiência de Internet 
dos usuários 

Percepção declarada 
da segurança 

Se teve problemas com 
compras pela Internet 

Fornecedor conhecido 
e Meio tradicional 

Fornecedor desconhecido 
e Meio tradicional 

Fornecedor conhecido 
e Meio eletrônico 

Fornecedor desconhecido 
e Meio eletrônico 

1.459 

0.676 

0.704 

0.165 

0.662 

177281 

0.040 
0.455 

(variável latente 

(variá das) veis observa
Se comprou através da Internet [0.455],
freqüência (vezes) de compras [0.409],
média de gastos [0.173] das compras e

total de gastos [0.270] em 12 meses

Modelo de Equações Estruturais
com os principais resultados

0.177 

0.029 

0.788 

0.498 

0.291 

0.512 

0.191

1.113 

Diagrama de causa e efeito com análise através do modelo de equações estruturais. 
 
  Estão representados no gráfico os erros estimados de cada questão (em parênteses ao lado de 
cada variável), as cargas estimadas do parâmetro em relação a cada questão (valores em 
negrito dentro das setas), e a carga estimada do parâmetro entre a variável latente “risco” 
(causa) e a variável observada “compra” (efeito). Comprovou-se, através da análise de todos 
os resultados, a existência de uma relação linear significante entre as variáveis de causa e 
efeito neste modelo e seus conjuntos de variáveis mensuradas. 
  Analisando-se a parte estrutural do modelo, isto é, a relação de interdependência entre as 
variáveis de causa e efeito, observa-se que é significante o vínculo causal entre as variáveis 
“risco” e “compra”, com a carga estimada do parâmetro no valor de 0,455, respondendo 
afirmativamente as questões formuladas neste trabalho. Pode-se afirmar, então, que “risco” 
exerce um impacto considerável sobre a “compra”, ainda que o valor obtido seja considerado 
apenas moderado. Um valor alto estaria próximo de 1,0. Em outras palavras, a variável 
“risco” explica sozinha aproximadamente 21% (estimativa do parâmetro ao quadrado) do 
comportamento da variável “compra”. 
  É importante ressaltar que as questões mais relevantes na construção da variável latente 
“risco”, que por sua vez explica moderadamente a variável observada “compra”, foram em 
maior grau: duas variáveis relacionadas às influências do meio de pagamento eletrônico 
(percepção não-consciente de risco quando o meio de pagamento é essencialmente eletrônico) 
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e a percepção declarada da existência de segurança ou risco na Internet (as estimativas 
padronizadas dos parâmetros do modelo foram respectivamente: 0,788, 0,512 e 0,498), e em 
menor grau a experiência de Internet dos usuários (com estimativa 0,291). 
  Além da realização de análises paralelas para controle e validação dos resultados, foram 
realizados outros estudos para verificar as alterações neste modelo caso a sua variável de 
efeito fosse substituída. Isto porque o objetivo deste estudo foi analisar as influências da 
percepção de segurança ou risco dos internautas sobre a sua decisão de “compra” e também 
na abrangência ou mesmo limitação destas compras eletrônicas, avaliadas através de outras 
três variáveis: quantidade de vezes que comprou, a média de gastos e o total de gastos nas 
compras eletrônicas. Verificou-se que as cargas estimadas do parâmetro destas variáveis, 
analisadas separadamente, alcançaram valores de 0,409, 0,173 e 0,270, respectivamente. 
 
5. Discussão dos resultados: 
  Sobre a percepção da segurança declarada pelos usuários – ou melhor, sobre a percepção da 
existência ou não de risco nas transações eletrônicas via Internet – verificou-se que, conforme 
esperado, os usuários compradores (54,8% da amostra) perceberam relativamente mais 
segurança ou menos risco do que os usuários não compradores. Por outro lado, constatou-se 
que os usuários compradores sofreram efetivamente mais problemas relacionados à segurança 
(ou sua falta) do que os usuários não compradores. Esta contradição pode ser explicada pelo 
fato de que a própria realização de compras eletrônicas predispôs estes usuários compradores 
a situações de risco ou problemas na Internet, que não existiram para os não compradores. 
  Dado que estes casos de problemas relacionados com a segurança na Internet foram 
proporcionalmente reduzidos, mas não desprezíveis, verificou-se que a provável percepção de 
insegurança ou risco derivada das experiências negativas destes usuários não alterou 
significantemente a percepção de segurança geral do grupo de usuários compradores. No 
entanto, a constatação da existência de problemas com uma parcela razoável de usuários não 
explica, sozinha, o percentual de internautas não compradores (45,2%), mas pode sugerir a 
sua influência, uma vez que muitos usuários podem deixar de comprar ou de tentar comprar 
eletronicamente, ou mesmo podem restringir as suas compras, em quantidade e/ou valores, 
por conhecer ou vivenciar casos relativamente freqüentes de insucesso, ou melhor, de 
problemas nas compras ou transações eletrônicas efetuadas pela Internet. 
  Tanto os usuários compradores quanto os não compradores perceberam mais riscos no uso 
de meios de pagamento eletrônicos do que no de meios de pagamento tradicionais (não 
eletrônicos). Contudo, usuários não compradores manifestaram ainda mais preocupação na 
utilização destes meios de pagamento eletrônicos, em especial na utilização de cartões de 
crédito, do que os usuários compradores. Isto possivelmente ocorreu porque os usuários 
compradores já tinham alguma experiência de utilização deste meio de pagamento eletrônico 
nas suas compras eletrônicas via Internet. Esta explicação se torna ainda mais plausível com 
constatação de que, entre os usuários compradores, o meio de pagamento classificado como 
mais inseguro não foi o cartão de crédito, e sim o dinheiro eletrônico, o qual raramente foi 
utilizado pelos internautas em suas compras eletrônicas. 
  Em sua grande maioria (74,2%), os internautas respondentes reconheceram a existência de 
algum risco a até mesmo muito risco (equivalente à inexistência de segurança) nas transações 
eletrônicas via Internet. Comparando-se esta observação com a percentagem de usuários que 
nunca comprou pela Internet (45,2%), infere-se que um número significativo de usuários 
(pelo menos 29% da amostra) de fato havia feito alguma transação através da Internet, mesmo 
havendo considerado a existência de riscos nestas operações eletrônicas. 
  Por outro lado, comparando-se o percentual de usuários que declararam a completa 
inexistência ou a existência de pouca segurança no comércio eletrônico (31,1%) com o 
percentual de não compradores (45,2%), percebe-se que uma parcela significativa destes 
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usuários não compradores (pelo menos 31,2%, equivalente a 14,1% de toda a amostra) 
respondeu que existia desde alguma até muita segurança nestas transações eletrônicas. Infere-
se então que a decisão de compra destes usuários não compradores pode ter sido influenciada 
por outros fatores além de exclusivamente a sua percepção de segurança e risco. 
  Constatou-se ainda que poucos internautas (2,7%) declararam a inexistência de risco, ou 
melhor, a existência de ambientes bastante seguros e confiáveis para o comércio eletrônico 
via Internet. Verificou-se assim que a grande maioria dos usuários compradores (pelo menos 
95% deles) efetuou compras via Internet sem considerar estas transações eletrônicas bastante 
seguras ou confiáveis. De fato, decidiram correr algum ou muito risco, possivelmente para 
experimentar e avaliar esta forma de compra. 
  Considerando-se então somente o grupo de usuários compradores, foram analisadas as 
influências que a freqüência de compra teria na percepção da segurança, entre os grupos de 
usuários compradores que menos compraram e o grupo de usuários compradores que mais 
compraram pela Internet nos últimos 12 meses. Apesar da expectativa inicial de que esta 
percepção fosse diferenciada entre os dois sub-grupos, aparentemente não existem indícios 
significativos de que aqueles que compram mais ou com mais freqüência através da Internet 
perceberam mais segurança, ou então menos risco, nesta modalidade de CE. 
  Verificou-se que, quando se tratava de um fornecedor de CE conhecido, o percentual de 
respostas negativas e de dúvidas quanto às compras através da Internet foi significativamente 
menor do que com fornecedor desconhecido. Da mesma forma, passando o fornecedor de 
desconhecido para conhecido, o percentual de respostas afirmativas à intenção de compra 
aumentou. Verificou-se então que a confiança dos internautas é verdadeiramente um fator 
determinante na sua intenção e decisão de compras, uma vez mais corroborando as idéias de 
URBAN, SULTAN & QALLS (2000). 
  Constatou-se também que, com o meio de pagamento tradicional, o percentual de respostas 
afirmativas e de indecisão quanto às compras eletrônicas foi significativamente maior do que 
com o meio de pagamento exclusivamente eletrônico. Da mesma forma, quando o meio de 
pagamento passou de tradicional para exclusivamente eletrônico, o percentual de respostas 
negativas à intenção de compra aumentou. Em resumo, com o meio de pagamento 
exclusivamente eletrônico (ou melhor, com características eletrônicas), verificou-se em tais 
condições uma maior incerteza ou mesmo uma maior negativa de compra por parte dos 
usuários de Internet. Este resultado era esperado, e está relacionado à percepção da segurança 
não declarada ou até mesmo não-consciente dos internautas. 
  Dentre os meios de pagamento classificados como “razoavelmente seguros” ou “muito 
seguros”, observou-se que o boleto bancário foi considerado o mais seguro pela maioria dos 
usuários. Mais internautas consideraram esta forma de pagamento como razoavelmente ou 
muito segura (por 82,4% da amostra), seguida pelo depósito bancário (63,3%), pelo vale 
postal (57,0%) e então pelo cheque nominal (55,9%).  Por outro lado, dentre os meios de 
pagamento classificados como “inseguros” ou “pouco seguros”, destacaram-se como mais 
inseguros o cartão de crédito (por 57,2%), que nas atividades comerciais via Internet tem 
características eletrônicas, e o próprio dinheiro eletrônico (48,8%). Em resumo, os meios de 
pagamento tradicionais foram considerados relativamente mais seguros, e os meios de 
pagamento com características eletrônicas foram considerados menos seguros ou até mesmo 
inseguros pelos internautas. 
  Apesar de a maioria dos internautas ter classificado os meios de pagamento eletrônicos como 
menos seguros do que os meios de pagamento tradicionais, e especificamente o cartão de 
crédito como o meio de pagamento mais inseguro de todos, é curioso notar que foi justamente 
este o meio de pagamento mais utilizado (“geralmente utilizado”) pelos internautas em suas 
compras eletrônicas realizadas através da Internet nos últimos 12 meses. 
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  Esta é uma importante constatação da pesquisa, uma vez que, de certa forma, contradiz as 
expectativas de que a percepção de insegurança relacionada com a utilização de cartões de 
crédito nas compras através da Internet barraria a adoção do CE. Verificou-se que os usuários 
compradores, mesmo percebendo a existência de riscos, de fato utilizaram este meio de 
pagamento na maioria das suas compras eletrônicas. Infere-se então que esta percepção de 
insegurança, mesmo que expressiva, não restringiu a adoção do CE pelos usuários que já eram 
compradores. Contudo, não se pode afirmar que a abrangência das compras eletrônicas 
realizadas por estes usuários, analisada pela freqüência e até mesmo pelo valor destas 
compras, médio ou total, não tenha sido influenciada por tal percepção de insegurança. 
  Por outro lado, esta percepção de insegurança relacionada com a utilização de cartões de 
crédito nas compras eletrônicas pode ainda ter uma influência negativa entre os usuários não 
compradores. Todavia, em função da menor experiência de Internet destes usuários não 
compradores, acredita-se que, à medida que estes usuários não compradores adquiram mais 
experiência e conhecimento a respeito da Internet e dos vários aspectos do CE, tais usuários 
adotem o mesmo comportamento dos que já eram usuários compradores. Ou seja, que estes 
usuários não compradores efetivamente realizem compras eletrônicas através da Internet, 
mesmo que inicialmente restritas a poucos eventos e mesmo não considerando este meio de 
pagamento eletrônico como absolutamente seguro. 
  Muitos usuários declararam, por exemplo, que percebem muito risco no CE, pois não 
conhecem os fornecedores e não sabem o que estes fornecedores farão com seus dados 
cadastrais, ou se estes fornecedores entregarão o produto adquirido conforme anunciado. Esta 
preocupação suplanta a questão da segurança e está mais associada à confiança dos usuários 
do que à sua percepção de segurança. No entanto, para tais internautas, todas estas situações e 
aspectos remetem simplesmente à questão da “segurança”. 
  Analisando-se os dados da pesquisa através do modelo de equações estruturais, foi possível 
comprovar a existência de uma relação de interdependência significante entre as variáveis de 
causa (“risco” percebido pelos usuários) e efeito (decisão de “compra”). Pode-se afirmar que 
o risco percebido pelos usuários exerceu um impacto considerável sobre a sua decisão de 
compra, ou seja, que a variável “risco” pode explicar sozinha aproximadamente 21% do 
comportamento da variável “compra”. Esta percentagem de explicação teórica, apesar de 
relativamente modesta, é bastante relevante na análise da decisão e do comportamento de 
compra dos internautas, visto que muitos foram os fatores enumerados como possíveis e 
prováveis restrições ao crescimento e à abrangência de CE no Brasil. 
  Tanto a decisão de compra quanto a freqüência de compras eletrônicas realizadas através da 
Internet podem ser explicadas moderadamente pelo risco percebido pelos usuários, mas o 
valor médio ou valor total destas compras são explicados em um grau relativamente menor 
por este modelo. Em outras palavras, a percepção de segurança dos internautas influenciou 
consideravelmente a sua decisão e freqüência de compras eletrônicas, porém não influenciou 
na mesma medida os valores gastos nesta modalidade de comércio eletrônico, sugerindo então 
a existência de outros fatores também relevantes.  
 
6. Conclusões e contribuições: 
  A percepção de segurança dos internautas certamente é de grande importância para o CE. 
Por um lado, esta percepção de segurança de fato influencia a intenção e a decisão de compra 
eletrônica dos internautas, e também influencia a abrangência destas compras realizadas via 
Internet. Conclui-se então que a percepção de segurança explica, em parte, as dimensões e até 
mesmo o crescimento futuro do CE. Por outro lado, a percepção de segurança não é o único 
fator que influencia e explica as dimensões atuais do CE. Na verdade, a pesquisa revelou uma 
importância significante, porém moderada. Certamente há outros fatores também relevantes 
que influenciam e explicam estas dimensões e possivelmente também o crescimento futuro do 
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CE, fatores estes que precisariam ser entendidos e mensurados em estudos complementares. 
Contudo, possivelmente nenhum outro fator está tão evidenciado e estereotipado quanto a 
segurança na Internet, ou melhor, quanto a percepção da segurança eletrônica pelos 
internautas. 
  Aparentemente, constatou-se a existência de um “senso comum” que considera a segurança 
na Internet como a maior restrição para o crescimento do CE, independentemente de estar 
baseada em fatos ou na percepção dos usuários. Muitas vezes, considera-se que a segurança 
na Internet é o único grande obstáculo para a consolidação dos negócios eletrônicos, uma vez 
que os internautas não compram simplesmente porque não se sentem “seguros” nesta forma 
de comércio e principalmente nas transações eletrônicas. A segurança na Internet passou a ser, 
então, o “bode expiatório” que justifica as previsões frustradas de muitos estudiosos e os 
insucessos de inúmeros empreendimentos na Internet. 
  Entretanto, esta moeda possui dois lados. A antítese deste pensamento seria considerar 
alternativamente a segurança na Internet como um dos grandes fundamentos do CE e, então, 
uma oportunidade em vez de uma restrição, na medida em que a percepção da segurança é um 
dos maiores construtos da confiança dos internautas. Sabidamente, sem confiança não existe 
comércio, muito menos comércio eletrônico, no qual os relacionamentos de confiança são 
mais impessoais e virtuais. A confiança, e não simplesmente a segurança, deveria ser o foco 
principal das atenções dos agentes e estudiosos de CE, como demonstram URBAN, SULTAN 
& QALLS (2000). 
  Resumidamente, a segurança não deve ser generalizada no CE como uma barreira ou uma 
restrição. A segurança deve ser, isto sim, um obstáculo para aqueles agentes de CE que não 
estiverem preparados adequadamente. Isto porque a segurança é também um fundamento e 
pode ser uma gigantesca oportunidade de negócios para aqueles agentes de CE preparados, 
pois poderão construir e solidificar a confiança dos usuários. Insustentável seria a construção 
e a manutenção de relações de confiança com os internautas sobre bases frágeis e instáveis 
como, por exemplo, uma tecnologia de segurança permeável ou uma política de privacidade 
indefinida. Assim como no mundo tradicional, no meio eletrônico a confiança se conquista 
com muita dedicação, investimentos, tempo e esforços, e pode ser perdida em instantes. 
  Adicionalmente, através da análise por equações estruturais, verificou-se que, dentre os 
fatores que mais influenciaram a adoção e o comportamento de compra dos internautas, 
destacaram-se: o meio de pagamento (considerado como uma possível percepção não 
declarada ou não-consciente da segurança), a percepção declarada de segurança e a 
experiência de Internet dos usuários. Como era esperado, constatou-se que os aspectos gerais 
foram bastante mais relevantes do que os aspectos específicos, como por exemplo a influência 
de determinados agentes de CE, sugerindo, então, que esta problemática da segurança ainda 
não teria sido totalmente solucionada. 
  Finalmente, verificou-se que, além dos aspectos negativos relacionados à falta de segurança 
na Internet, exaustivamente divulgados pela mídia nos últimos anos e também analisados 
neste trabalho, a percepção de insegurança inicialmente existente na Internet contribuiu 
positivamente para a conscientização dos internautas e dos demais agentes de CE, fomentando 
também o desenvolvimento de novas estratégias, políticas, leis, tecnologias, recursos e 
também de profissionais de segurança. 
  A grande contribuição deste trabalho é o entendimento de que os agentes de CE devem 
investir tanto na segurança quanto na construção da confiança dos seus internautas, pois a 
confiança precede o CE. Estes agentes devem ir além da adoção de estratégias, políticas e 
tecnologias de segurança. Devem fazer com que os internautas, consumidores ou potenciais 
consumidores, percebam a existência e o seu comprometimento com a segurança. Os usuários 
precisam confiar e, antes disso, eles precisam se sentir seguros. 
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  A pouca segurança na Internet, se for uma percepção realista dos usuários, inviabiliza o CE, 
pois impossibilita sequer a construção da confiança dos internautas. Já a pouca segurança, se 
for uma percepção equivocada ou errônea dos usuários, é tão insustentável quanto prejudicial 
para os agentes de CE, pois levará à perda de confiança dos internautas.  
  Em se tratando de confiança, a perda é bastante pior do que a inexistência. Por outro lado, a 
existência de segurança na Internet, quando não percebida pelos usuários, de fato significa 
insegurança ou, na melhor das hipóteses, baixa confiança para os internautas. Já a existência 
de segurança, como uma percepção realista, é o passo mais importante para a construção da 
confiança dos internautas e, então, para a consolidação do CE. 
  Conclui-se então que a existência de segurança e a correta percepção dos usuários, quando 
juntas – e somente nesta situação – são os fatores que influenciam positivamente a construção 
da confiança dos internautas que, por sua vez, influencia a intenção e também o 
comportamento de compra destes internautas no comércio eletrônico. 
  A superação dos medos e dos receios dos internautas pode ser uma imensa vantagem 
competitiva para muitos agentes de CE, uma vez que envolve a consolidação de um complexo 
sistema de inter-relacionamentos de confiança. Esta consolidação da confiança tem várias 
implicações para todos os agentes de CE, destacando-se: 
• Meios de pagamento: definição de meios eletrônicos seguros, especialmente os cartões de 

crédito, os quais devem ser efetivamente reconhecidos como seguros e confiáveis pelos 
usuários. Estabelecimento, então, de estratégias de divulgação e garantias explícitas contra 
eventuais prejuízos decorrentes da utilização destes meios de pagamentos no CE; 

• Instituições financeiras e seguradoras: oferecimento de produtos e serviços voltados para o 
mercado eletrônico, com o objetivo de segurar as transações eletrônicas realizadas via 
Internet e, conseqüentemente, minimizar e controlar a percepção de risco dos internautas; 

• Fornecedores de CE: definição de estratégias e táticas para garantir tanto a segurança no 
CE quanto também a percepção positiva dos usuários, uma vez que a segurança pode ser 
entendida tanto como uma restrição quanto como uma oportunidade. A segurança não está 
restrita às responsabilidades das áreas de TI das empresas, mas também das equipes 
comerciais e de marketing, dado que a segurança pode ser um diferencial competitivo; 

• Governos e agências: a segurança significa, entre outras coisas, a garantia ou mesmo o 
aumento da receita tributária gerada pelo CE e, concomitantemente, o crescimento de toda 
a economia. Desta forma, é do interesse dos governos e suas agências a regulamentação 
dos vários setores e aspectos de segurança e privacidade na Internet; 

• Indústria de segurança digital: participação num mercado bilionário, com o oferecimento 
de tecnologias, informações e serviços de segurança tanto para os internautas quanto para 
os demais agentes de CE. Entre outros aspectos, implica também no retorno para os 
mercados eletrônicos de recursos originados pelo próprio CE; 

• Mídia especializada: promoção da confiança dos internautas no CE, na medida em que 
pode divulgar tanto casos de insucesso quanto situações de sucesso relacionadas à 
segurança e à privacidade na Internet. Entende-se que o problema da segurança deve ser 
muito maior do que o divulgado pela mídia, uma vez que os demais agentes de CE não 
têm o mesmo interesse nesta ampla divulgação. Por outro lado, existem também inúmeros 
casos não divulgados de existência de segurança e privacidade no CE, uma vez que não se 
caracterizam como notícias interessantes ou “vendáveis” pelos meios de comunicação; 

• Organizações, associações e internautas: troca de experiências e informações os usuários 
compradores e potenciais compradores, tais como casos de sucesso e insucesso no CE, 
recomendações, boletins e alertas, fóruns de discussão, classificações e históricos dos 
agentes e ambientes de CE, etc. A questão da segurança ainda é bastante controvertida e, 
muitas vezes, os usuários se encontram confusos e receosos entre opiniões divergentes; 
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• Estudiosos, consultores e acadêmicos: busca de novas frentes de estudo e pesquisas, 
focalizando obstáculos e também oportunidades, sob o ponto de vista dos internautas. 
Construção de um novo modelo de confiança no CE, mais abrangente, a partir do 
equilíbrio e da complementaridade entre segurança e percepção dos usuários de Internet. 

  Enfim, este é um terreno fértil, que certamente merece novos estudos e novas investigações. 
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