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RESUMO

O presente estudo objetiva avaliar se as atitudes e as crenças influenciam, no caso brasileiro, as intenções de compra dos consumidores, 
admitindo que eles não se restringem a otimizar sua satisfação, tangenciando a curva de preferências mais elevada, com dada renda monetária, 
conforme postula a Microeconomia. Com efeito, O avanço da Internet e do comércio online modificou as relações entre consumidores e 
empresas, assim como o comportamento do consumidor. O consumidor agora tem a seu dispor acesso a uma maior quantidade de informação 
sobre produtos, preços e concorrência, além de terem sido alterados os significados de tempo e barreiras geográficas. Para tanto, utilizou-se 
modelo consagrando relativo à intenção de compra, o qual emprega modelagem de equações estruturais, com base em mínimos quadrados 
parciais. Realizou-se pesquisa de survey, com aplicação de questionário estruturado, constituído de opções de resposta em consonância com a 
escala Likert. A amostra de conveniência foi composta de 124 profissionais de distintas formações, com experiência em comércio eletrônico. Os 
resultados exibiram significância estatística e atestaram que a intenção de compra é influenciada por atitudes e crenças. Os constructos de maior 
relevância na explicação das variáveis atitude e intenção de compra são: informação do produto e prazer. Esta descoberta confirma a hipótese de 
que o papel informador dos anúncios sobre produtos é percebido como positivo pelos consumidores na tomada de decisão, influenciando 
positivamente a atitude e a intenção de compra. Desta forma, as empresas devem buscar, além de outros propósitos com suas propagandas na 
internet, transferir informações claras e objetivas sobre seus produtos e marcas nesse tipo de canal de comunicação, tendo em vista a forte 
correlação com a atitude dos consumidores. No caso do consumidor brasileiro pesquisado, o prazer é a variável mais importante, o que implica 
dizer que sua atitude é fortemente influenciada quando se depara com produtos bonitos, prazerosos e com design atraente.
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