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A R T s

fI qualidade em e-serui~os

de natureza multi-canal
por Rui Sousa

REsumo: Este artigo argumenta que actualmente os serui~os prestados pela Internet (e-serui~os] sao tipicamente
prestados num contexto multi-canal, exibindo duas componentes distintas: uirtual - parte do serui~o prestada
automaticamente pelo sítio na Web sem interuen~ao humana; efísica - parte do serui~o prestada por pessoas, e.g.,
em instala~oes físicas ou por telefoneo Rpesar da forte natureza multi-canal dos e-serui~os actuais, oestudo da sua
qualidade tem-se focado quase exclusiuamente no sítio de suporte. Este artigo propoe que um contexto multi-canal
exige urna conceptualiza~ao mais abrangente da qualidade de e-serui~os, hauendo anecessidade de se considerar
tres componentes de qualidade distintas: uirtual (sítio na Web], física ede integra~ao. Oartigo articula osignifica
do edomínio conceptual de cada um destes construtos como um primeiro passo para odesenuoluimento de instru
mentos de medida associados.
Palavras-chave: Multi-Canal, Qualidade em e-Servi~os, Opera~óes de Servi~os, Internet

TillE: Seruice quality in multi-channel e-seruices
RBSTRRCT: This article argues that presently seruices prouided ouer the Internet (e-seruices] are typically prouid
ed in amulti-channel enuironment, comprising two distinct components: uirtual- the part of the seruice automat
ically prouided by the website, without human interuention; and physical - the part of the seruice prouided by peo
pie, e.g., in physical facilities or by phone. Despite the strong multi-channel nature of current e-seruices, research
on seruice quality has focused almost exclusiuely on the quality of the supporting website. This article argues that
a multi-channel setting requires a broader conceptualization of seruice quality, distinguishing between uirtual
(website] quality, physical quality and integratiue quality. The article articulates the meaning and domain of each
of these constructs as afirst step towards the deuelopment of associated measurement instruments.
Key words: Multi-Channel, e-Services Quality, Service Operations, Internet

E
m anos recentes, temos assistido a um grande cresci

mento dos servi~os prestados pela Internet (e-servi~os).

Ao longo deste percurso, os e-servi~os tem também

adquirido uma natureza tipicamente multi-canal, combinan

do a Internet com instala~óes físicas, telefone e outros

canais de presta~áo de servi~os. Por exemplo, um estudo

recente concluiu que, nos EUA, a quota do mercado reta

Ihista on-line detida por operadores multi-canal tem cresci

do significativamente, tendo atingido, já em 2001, cerca de

60% (Vishwanath e Mulvin, 2001). A visáo dominante parece

ser a de que as aplica~óes onde uma estratégia Internet pura

(uni-canal) pode ter sucesso sáo em número reduzido, e que

as empresas que teráo sucesso seráo aquelas que con

seguirem usar a Internet como um complemento asua forma

tradicional de competirem (Porter, 2001 l.
Mais recentemente, tem havido uma preocupa~áo cres

cente com a qualidade dos e-servi~os como um mecanismo

crucial de fideliza~áo e reten~áo de clientes (Sousa, 2002).

REUISTfI PORTUGUESfI EBRflSILEIRfI DE GESTñO



ARTIGOS

Apesar da forte natureza multi-canal dos e-servi~os actuais,

o estudo da sua qualidade tem-se focado quase exclusiva

mente na qualidade do sítio na Web de suporte. No entan

to, investiga~ao recente sobl'e e-servi~os multi-canal demons

trou que a satisfa~ao global dos clientes é influenciada pela

qualidade, nao só do servi~o prestado via Web, mas tam

bém pelo servi~o prestado pelos canais alternativos

(Montoya-Weiss, Voss e Grewal, 2003). Neste artigo,

defendemos que a percep~ao de qualidade de um e-ser

vi~o multi-canal é gerada através de todos os momentos de

contacto do cliente com o prestador do servi~o através dos

vários canais (Shaw e Ivens, 2002). Este facto exige uma

conceptualiza~ao mais alargada da qualidade de e-ser

VI~OS.

npercep~ao de qualidade de um e-serlJi~o

multi-canal égerada atralJés de todos os momentos
de contacto do cliente com oprestador do serui~o

atralJés dos lJários canais.

Desta forma, definimos os e-servi~os como sendo consti

tuídos por duas componentes: virtual - a parte do servi~o

prestada automaticamente pelo sítio na Web sem inter

ven~ao humana; e física - a parte do servi~o prestada por

pessoas, e.g., em instala~óes físicas ou por telefone.

Considere-se o exemplo de um retalhista livreiro on-line

para o qual as encomendas dos clientes sao colocadas no

sítio. A componente virtual do e-servi~o consiste na inter

ac~ao do cliente com o sítio, durante a qual este pode procu

rar informa~ao sobre livros, saber pre~os, saber a disponi

bilidade de stocks, efectuar a coloca~ao da encomenda, etc ..

Esta parte do servi~o é prestada de forma automática e sem

interven~ao humana através do sítio na Web (que funciona

como a interface com o utilizador, ou o front office) e dos sis-

temas de informa~ao de back office que reagem aos pedi

dos (ou clicks) do cliente de forma automática. A compo

nente física do e-servi~o consiste na entrega do livro

encomendado, sendo constituída por uma cadeia de proces

sos de back office com interven~ao humana (e.g., as activi

dades logísticas, tais como o picking, transporte, etc.).

Neste contexto, propomos que a qualidade em e-servi~os

multi-canal é constituída por tres componentes principais:

qualidade virtual (sítio na Web), qualidade física (pl'estada

por pessoas, incluindo a logística), e qualidade de inte

gra~ao (experiencia de servi~o transparente e sem falhas

através de canais múltiplos). Neste artigo, articulamos o sig

nificado e domínio conceptual de cada um dos tres constru

tos propostos como um primeiro passo para o desenvolvi

mento de instrumentos de medida associados (Churchill,

1979).

QUillidilde uirtuill
Em e-servi~os, a qualidade virtual coincide com a quali

dade do sítio, e é esperada ser muito importante. De facto,

nos e-servi~os existe uma grande facilidade em os clientes

compararem servi~os alternativos e os custos de mudan~a

sao baixos (Reibstein, 2002). Quando os clientes se

apercebem que existem prestadores de servi~o alternativos,

a sua zona de tolerancia (a zona que separa o nível de

servi~o desejado do nível de servi~o considerado adequado)

é mais estreita (Parasuraman, Berry e Zeithaml, 1991 b). Isto

significa que experiencias de servi~o de baixa qualidade

resultarao muito mais facilmente em os clientes mudarem de

prestador de servi~o.

A maior parte da investiga~ao em qualidade de e-servi~os

até ao presente tem-se concentrado precisamente na quali

dade dos sítios na Web. Zeithaml, Parasuraman e Malhotra

(2002) e Parasuraman, Zeithaml e Malhotra (2005) fazem
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excelentes revis6es destes estudos. O Anexo (ver p. 29) lista

as defini~6es das dimens6es da qualidade de sítios identifi

cadas nestes estudos. De seguida, classificamos estas dimen

s6es de acordo com a sua natureza: virtual, física ou de inte

gra~60 (Tobelo 1, ver p. 25). Constatamos que as medidas de

alguns dos instrumentos caem em mais de que uma catego

ria e que algumas das dimens6es individuais s60 elas

próprias uma mistura de aspectos virtuais e físicos. Assim,

deve ser reconhecido que estes instrumentos tentam medir

mais do que apenas qualidade virtual.

De acordo com a nossa discuss60 prévia, propomos que

seja importante subdividir as dimens6es em categorias dife

rentes. A por~60 virtual destes instrumentos (sítio na Web)

deveria concentrar-se exclusivamente nos aspectos do e-ser

vi~o que s60 prestados de forma automática pelo sítio, sem

interven~60 humana. Assim, propomos que o domínio do

construto qualidade virtual deve ser constituído pelas dimen

s6es puramente virtuais identificadas na Tabela 1 (ver p. 25).

Investiga~60 futura nesta área deverá focar-se exclusiva

mente neste domínio e resolver as discrepancias entre os

vários instrumentos em termos do número e significado das

várias dimens6es adiantadas.

Neste artigo estamos interessados nas componentes de

servi~o físico que ocorrem como um complemento de com

ponentes de servi~o virtuais prestadas na Web. Neste con

texto, o servi~o físico pode ser de dois tipos: sem contacto

humano - fulfillment logístico - ou interpessoal - prestado

por uma interface humana, e.g., numa instala~60 física, por

telefone, etc.. Por sua vez, os clientes podem recorrer a

servi~o interpessoal em uma de duas situa~6es: servi~o

rotineiro - como um dos canais de presta~60 de servi~o

disponíveis; e servi~o de excep~60 - na forma de apoio ao

cliente/ recupera~60 de servi~o, tipicamente em resultado de

uma recep~60 prévia de uma componente de servi~o virtual

na Web (Bitner, Ostrom e Meuter, 2002; Meuter et al., 2000).

Ao articularmos o domínio da qualidade física, propomos

que este dependa do tipo de servi~o em quest60 e sugerimos

um conjunto de dimensoes relevantes e de indicadores

potenciais. Em rela~60 ao servi~o interpessoal de rotina, n60

existe roz60 para esperar que as dimens6es de qualidade

24

difiram das conceptualiza~6es tradicionais da qualidade de

servi~o. A investiga~60 em qualidade dos servi~os tradi

cionais tem assentado fortemente no instrumento SERVQUAL

(Parasuraman, Zeithaml e Berry, 1988; Parasuraman, Berrye

Zeithaml, 1991 a). Este instrumento considera cinco dimen

s6es genéricas da qualidade de servi~o:

• Fiabilidade - presta~60 do servi~o dentro do prazo e sem

erros;

• Capacidade de resposta - capacidade de aiudar os clien

tes e rapidez na presta~60 do servi~o;

• Confian~a - conhecimento/competéncia e cortesia dos

colaboradores e a sua capacidade de inspirar confian~a e

seguran~a nos clientes;

• Empatia - a aten~60 personalizada dispensada aos

clientes;

• Tangíveis - a aparéncia das instala~6es físicas, equipa

mento e colaboradores.

Assim, propomos que estas dimens6es e indicadores asso

ciados definam a qualidade física para o servir;o interpessoal

de rotina.

No entanto, propomos que o servi~o interpessoal de

excepr;60 adquira uma natureza diferente dos servi~os tradi

cionais. O apoio de natureza física ao cliente tem sido con

siderado muito importante para a percep~60 global da qua

lidade de um e-servi~o e em particular para realizar a recu

pera~60 do servi~o quando existe uma falha no servi~o

prestado na Web (Meuter et al., 2000). Parasuraman,

Zeithaml e Malhotra (2005) identificaram trés dimens6es físi

cas da qualidade de recupera~60 de servi~o na Web, que

s60 diferentes das dimens6es SERVQUAL: capacidade de

resposta, compensa~60 e contacto (ver Anexo, p. 29). Pro

pomos que estas dimensoes e indicadores associados defi

nam a qualidade física para servir;o interpessoal de

excepr;60.
O fulfillment logístico é também considerado chave para a

qualidade de servi~o global (e.g., Rabinovich e Bailey, 2004).

Rabinovich e Bailey (2004) definem a qualidade de dis

tribui~60 física para retalhistas na Internet em termos de trés

dimens6es - disponibilidade de inventário, rapidez e fiabili

dade que diferem das dimens6es tradicionais do

SERVQUAL. Disponibilidade do inventário refere-se acapaci

dade de fozer o sourcing do inventário encomendado pelo
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Tabela 1
Classifica~¡jo das dimensoes de qualidade identificadas nos principais estudos de desenuoluimento

de instrumentos de medi~ao da qualidade de sítios na Web

Instrumento

Aladwani e Palvia (2002)

Bornes e Vigden (2000)

Loiacono, Watson e Goodhue
(2001)

Parasuraman, Zeithaml e Malhotra
(2005)

Wolfinbarger e Gilly (2003)

Yoo e Donthu (2001)

Dimensóes Virtuais (sitio)

Conteúdo Específico
Qualidade do Conteúdo
Aparencia
Adequac;áo Técnica

Usabilidade
Qualidade da Informac;áo
Qualidade da Interacc;áo

Adequac;áo da Informac;áo
as Tarefas
Interactividade (*)
Confianc;a
Tempo de Resposta
Atractividade do Design
Grau de Intuic;áo
Atractividade Visual
Grau de Inovacáo
Fluxo (Atractividade Emocional)

Qua/idade do Servic;o Prestado pelo
sítio:
Eficiencia
Fulfi/lment (*)
Disponibilidade do Sistema
Privacidade

Design do sítio
Privacidade/Seguranc;a
Fulfi/lment/Fiabilidade (*)

Facilidade de Uso
Design Estético
Tempo de Processamento
Seguranc;a

Dimensóes Físicas

Grau de Substituic;áo
Interactividade (*)

Qua/idade do Servic;o
Prestado pelo sítio:
Fulfi/lment (*)

Qua/idade do Servic;o de
Excepc;áo
Capacidade de Resposta
Compensac;áo
Contacto

Servic;o 00 Cliente
Fulfi/lment/Fiabilidade (*)

Dimensóes de Integra~áo

Processo de Negácio

Comunicac;áo Integrada

(') Esta dimensáo inclui simu/taneamente aspectos físicos e vir1uais.

cliente. Rapidez mede o tempo de ciclo e está inversamente

relacionado com o tempo da entrega a partir de inventário.

Fiabi/idade é uma medida global que captura a capacidade

do prestador do servi~o em cumprir as expectativas sinalizadas

aos clientes em rela~áo 00 desempenho do servi~o de dis

tribui~áo. Propomos que estas dimens6es e indicadores

associados definam a qualidade física para o fu/fillment

logístico.

Qualidade de integra~¡jo

Um e-servi~o multi-canal pode exibir bons níveis de quali

dade física e virtual e, ainda assim, a qualidade global

percebida pode ser baixa. Como um exemplo, considere-se

a situa~áo em que um cliente coloca uma pergunta sobre o

servi~o a um agente humano (e.g., sobre o estado de exe

cu~áo de uma encomenda previamente colocada na Web) e

pesquisa a mesma informa~áo no sítio na Web. Se houver
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discrepancia entre as duas informa~6es prestadas pelo

servi~o, resultará claramente daqui uma percep~áo de quali

dade negativa. Isto acontecerá ainda que as perguntas na

Web e por via pessoal tenham sido respondidas com eleva

dos níveis de qualidade virtual e física, respectivamente.

Em e-serlli~os multi-canal, aqualidade de integra~ao

pode ser eKtremamente difícil de conseguir e,
desta forma, encerra em si um grande potencial

gerador de uantagem competitiua ede satisfa~ao

do cliente.

Assim, a percep~áo de qualidade de um e-servi~o multi

canal é gerada através de todos os momentos de contacto

do cliente com o prestador do servi~o através dos vários

canais. Em e-servi~os multi-canal, a qualidade de integra~áo

pode ser extremamente difícil de conseguir e, desta forma,

encerra em si um grande potencial gerador de vantagem

competitiva e de satisfa~áo do cliente.

De forma a definir o domínio para esta componente da

qualidade, baseamo-nos em Loiacono, Watson e Goodhue

(2001). Estes autores, avan~am duas dimens6es relacio

nadas com a qualidade de integra~áo: "processo de negó

cio" (complementaridade da estratégia na Web com o

processo de negócio como um todo) e "comunica~áo

integrada" (comunica~áo tmnsparente com os retalhistas

através de canais múltiplos) (ver Anexo e Tabela 1l. Neste ar

tigo, alargamos estas dimens6es a um contexto multi-ca

nal, adoptando as novas designa~6es de Configura~áo

Canais-Servi~os e Interac~6es Integradas, respectivamente.

Uma vez que existe muito pouca investiga~áo nesta área,

oferecemos também um conjunto de indicadores potenciais

para o construto de qualidade de integra~áo.

As duas dimens6es propostas para a qualidade de inte

gra~áo sáo discutidas de seguida.

• Configura~áo Canais.Servi~os

Esta dimensáo refere-se a qualidade da combina~áo

disponível de servi~os ou componentes de servi~os e canais

associados. Investiga~áo no uso de tecnologias self-service

demonstrou que os clientes valorizam a escolha dos canais

através dos quais comunica m com o prestador de servi~os, e

ficam insatisfeitos quando 'for~ados' a utilizar um dado

canal (Bitner, Ostrom e Meuter, 2002). Assim, propomos que

a Variedade de Escolha de Canais contribua para a quali

dade da configura~áo canais-servi~os.

Sugerimos como indicadores potenciais desta dimensáo o

grau em que os clientes podem escolher canais alternativos

para um dado servi~o e o grau em que os clientes podem

realizar as tarefas pretendidas através de cada canal

disponível. Por exemplo, um e-servi~o de e-commerce que

permita a coloca~áo de encomendas on-line e por telefone,

exibirá uma configura~áo canais-servi~os superior a um

outro que só permita a coloca~áo de encomendas on-Iine. O

estudo de Bitner, Ostrom e Meuter (2002) mostrou que

muitos clientes náo tem conhecimento de todos os canais

que tem a sua disposi~áo para a presta~áo de um dado

servi~o. Uma vez que, frequentemente, existem diferen~as

entre os atributos do servi~o (pre~o, prazos de entrega, va

riedade de produtos/servi~os) dependendo do canal de

presta~áo (Montoya-Weiss, Voss e Grewal, 2003), propomos

que a Transparencia da Configura~áo canais-servi~os exis

tente contribua para a qualidade da configura~áo ca

nais-servi~os. Sugerimos como indicadores potenciais desta

dimensáo o grau em que os clientes tem conhecimento de

todos os canais existentes e das eventuais diferen~as entre

atributos do servi~o nos diferentes canais.

• Interac~óes integradas
A consistencia ao longo das interac~6es com um prestador

de servi~os é geralmente reconhecida uma importante

necessidade dos clientes nos servi~os tradicionais uni-canal

(e.g., Johnston e Clark, 2001, p. 309). Aqui, alargamos este

conceito para e-servi~os multi-canal definindo interac~6es

integradas como a consistencia entre as interac~6es através

de canais diferentes, resultando numa experiencia de servi~o

uniforme. Tal consistencia tem sido considerada crítica para

a satisfa~áo dos clientes em contextos multi-canal (e.g.,

Ganesh, 2004; Montoya-Weiss, Voss e Grewal, 2003).

Baseando-nos nos conceitos de qualidade técnica (conteú

do) e funcional (processo) dos servi~os tradicionais

(Gronroos, 2000), propomos que num contexto multi-canal

a dimensáo de qualidade interac~6es integradas compreen

da duas componentes: uma representando a consistencia do
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conteúdo, e outra a consistencia do processo de uma

interac<;áo com o cliente.

A consistencia de conteúdo refere-se a consistencia entre a

informa<;áo trocada com o cliente através de diversos canais,

incluindo informa<;áo de saída e de entrada. Sugerimos

como indicadores potenciais desta dimensáo o grau em que

um cliente recebe a mesma resposta a uma mesma questáo

colocada através de canais diferentes (informa<;áo de saída)

e o grau em que uma interac<;áo que ocorre através de um

dado canal leva em conta eventuais interac<;óes passadas

que tiveram lugar através de outros canais (informa<;áo de

entrada).

A consistencia de processo refere-se a consistencia entre

atributos de processo relevantes e comparáveis (em rela<;áo

as expectativas) dos front-offices associados aos diferentes

canais. Sugerimos como indicadores potenciais desta dimen

sáo a consistencia ao longo dos canais da imagem do

servi<;o, tempos de espera e níveis de autonomia dos cola

boradores (no caso de uma interface humana).

Conclusao
A investiga<;áo recente em qualidade de e-servi<;os tem

enfatizado aspectos de qualidade primordialmente associa

dos a componente virtual destes servi<;os. Neste artigo, pro

pusemos que o facto de, hoie em dia, a maioria dos e-ser

vi<;os serem prestados num contexto multi-canal, exige uma

conceitualiza<;áo mais ampla da qualidade de e-servi<;os.

Deste modo, distinguimos entre tres componentes da qualí

dade em e-servi<;os (virtual, física e de integra<;áo) e articu

lamos o significado e domínio conceptual de cada um

destes construtos como um primeiro passo para o desen

volvimento de instrumentos de medida associados. A Ta

bela 2 (ver p. 28) resume esta análise. Investiga<;áo empíri

ca futura deverá desenvolver instrumentos para a medi<;áo

destes construtos baseados nos domínios conceptuais aqui

propostos.

No que diz respeito a qualidade virtual, definimos o

domínio deste construto como incluindo exclusivamente as

dimensóes relacionadas com a parte do servi<;o prestada de

forma automática pelo sítio na Web, sem interven<;áo

humana. Esta realiza<;áo clarifica a investiga<;áo actual em

qualidade de e-servi<;os. Relativamente a qualidade física,

oconceito de qualidade de integra~ao tem sido
ignorado na inuestiga~ao em qualidade de e-serui~os.

fI sua explicita~ao alerta os gestores de e-serui~os

para anecessidade de considerar de forma explícita,
cuidadosa eplaneada esta componente no desenho
de um nouo e-serui~o, algo que tem sido ignorado

frequentemente até adata.

identificamos tres instancias em que pode ocorrer servi<;o

físico como complemento do servi<;o prestado pela Web:

servi<;o interpessoal de rotina, servi<;o interpessoal de

excep<;áo e fulfillment logístico. A análise efectuada mostra

que a mera disponibilidade do canal Internet muda a

natureza do servi<;o físico. De facto, conclui-se que, com a

excep<;áo do servi<;o interpessoal de rotina, a qualidade do

servi<;o físico é caracterizada por dimensóes diferentes da

qualidade dos servi<;os tradicionais.

Relativamente a qualidade de integra<;áo, definimo-Ia

como compreendendo duas dimensóes: configura<;áo

canais-servi<;os e interac<;óes integradas. O conceito de

qualidade de integra<;áo tem sido ignorado na investi

ga<;áo em qualidade de e-servi<;os. A sua explicita<;áo aler

ta os gestores de e-servi<;os para a necessidade de consid

erar de forma explícita, cuidadosa e planeada esta com

ponente no desenho de um novo e-servi<;o, algo que tem

sido ignorado frequentemente até a data. De facto, fre

quentemente a enfase é dada no desenhar um sítio na Web

e activá-Io mpidamente, sem ponderar os aspectos inte

grativos. Este artigo enfatiza que ter um bom sítio pode náo

ser suficiente para prestar e-servi<;os de qualidade. Neste

processo será crucial os gestores aplicarem o conceito de

"desenho do servi<;o focado no utilizador" - o desenho de

e-servi<;os multi-canal que váo ao encontro das necessi

dades críticas dos clientes, em vez de o processo se desen

rolar internamente a reboque da profusáo ad-hoc de vários

canaís individuaís.

Espera-se que este artigo contribua para a consolida<;áo

da base conceptual no campo da qualidade dos e-servi<;os,

tendo come<;ado a alargá-Ia para contextos mulli-canal.

Sendo um artigo exploratório, espera-se que estimule inves

tiga<;áo futura empregando uma perspectiva mais

abrangente de natureza multi-canal.•
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Tabela 2
Domínios propostos para os construtos qualidade oirtual, qualidade física equalidade de integra~ao

Qualidade virtual (sítio na Web)

Dimens6es exclusivamente relacionadas
com a parte do servic;o prestada de forma
automática pelo sítio, sem intervenc;áo
humana.

Dimens6es (boseadas em Parasuroman,
Zeithaml e Malhotra, 2005):

- Eficiencia
- Fulfillment Virtual
- Disponibilidade do Sistema
- Privacidade

Qualidade Física

J. Servic;o Interpessoal de Rotina:
Dimens6es baseadas no instrumento
SERVQUAL:
- Fiabilidade
- Capacidade de Resposta
- Confianc;a
- Empatia
- Tangíveis

2. Servic;o Interpessoal de Excepc;áo:
- Capacidade de Resposta
- Compensac;áo
- Contacto

3. Fulfillment Logístico:
- Disponibilidade do Inventário
- Rapidez
- Fiabilidade

Qualidade de Integra~áo

J. Configurac;áo Canais-Servic;os:
- Variedade de Escolha de Canais
- Transparencia da Configurac;áo

2. Interacc;6es Integradas:
- Consistencia do Conteúdo
- Consistencia do Processo
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"nexo
Defini~ao das dimensoes de qualidade identificadas nos principais estudos de desenuoluimento de instrumentos

para amedi~ao da qualidade nos srtios na Web

Instrumento

Aladwani e Palvia
(2002)

Barnes e Vigden
(2000)

Loiacono, Watson
e Goodhue

(2001)

Parasuraman,
Zeithaml

e Malhotra
(2005)

(*)

Dimensoes

Conteúdo Específico: Facilidade em encontrar detalhes específicos sobre produtos/servi~os, apoio ao cliente,
políticas de privacidade e informa~iio sobre a empresa (contactos, objectivos, etc.).
Qualidade do Conteúdo: Medida em que a informa~iio é útil, completa, correcta, clara e actualizada.
Aparencia: Atractividade visual, organiza~iio, uso adequado de fontes, cores e características de multimédia.
Adequa~áo Técnica: Facilidade de acesso, facilidade de navega~iio, seguran~a, disponibilidade do sítio, per
sonaliza~iio, interactividade, rapidez de downloading.

Usabilidade: Qualidades associadas ao design e facilidade de uso do sítio; e.g., aparencia, facilidade de uso e
de navega~iio e a imagem comunicada ao utilizador.
Qualidade da Informa~áo:Qualidade do conteúdo do sítio - a adequa~iio da informa~iio aos objectivos do uti
lizador, e.g., a correc~iio, o formato e a relevancia da informa~iio.

Qualidade da Interac~áo:Qualidade da interac~iio experimentada pelos utilizadores quando estes aprofundam
o sítio, exemplificado pela confian~a e empatia.

Adequa~áo da Informa~áo as Tarefas: Adequa~iio, qualidade e apresenta~iio da informa~iio.

Interactividade: Medida em que os utilizadores podem: comunicar com as pessoas por detrás do sítio; pesqui
sar informa~iio interactivamente; e realizar transac~óes pelo sítio.
Confian~a: Privacidade da informa~iio disponibilizada pelos utilizadores.
Tempo de Resposta: Tempo de download das páginas no browser e o tempo necessário para realizar transac~óes
subsequentes.
Atractividade do Design: Estética do sítio, incluindo a organiza~iio da informa~iio e a facilidade de navega~iio.

Grau de Intui~áo: Capacidade de os utilizadores facilmente compreenderem e se movimentarem no sítio.
Atractividade Visual: Apresenta~iio do texto e gráficos no sítio.
Grau de Inova~áo: Elemento de surpresa associado ao sítio, incluindo a sua criatividade e originalidade.
Fluxo (Atractividade Emocional): Sentimentos desejáveis desencadeados pelo uso do sítio, taís como felicidade
e boa disposi~iio.

Comunica~áo Integrada: Comunica~iio transparente com os relalhislas através de canais múltiplos.
Processo de Negócio: Complementaridade da estratégia na Web com o processo de negácio como um todo.
Grau de Substitui~áo:Eficácia da interac~ao com o sítio comparada com outros meios, tais como lojas físicas.

Qualidade do Servi~o Prestada pelo sítio na Web:
Eficiencia: A facilidade e rapidez na acesso e uso do sítio.
Fulfillment: A medida em que as promessas do sítio sobre entrega das encomendas e disponibilidade de itens sao
cumpridas.
Disponibilidade do Sistema: O funciona mento técnico correcto do sítio.
Privacidade: O grau em que o sitio é seguro e protege a informa~iio dos clientes.

Qualidade do Servi~o de Excep~iio:

Capacidade de Resposta: Mede a capacidade da empresa disponibilizar informa~iio adequada quando surgem
problemas, de ter mecanismos de devolu~iio de produtos e oferecer garantias on-line.
Compensa~áo: Envolve recuperar o dinheiro da compra, assim como os custos postais da devolu~iio física de produlos.
Contacto: Envolve a capacidade de os clientes poderem falar com um agente humano de apoio ao cliente.

Yoo e Donthu
(2001)

Wolfinbarger
e Gilly (2003)

Design do sítio: Atributos esperados associados ao design e personaliza~iio.

Fulfillment/Fiabilidade: Representa~iio correcta do produto, entregas a tempo e encomendas correctas.
Privacidade/Seguran~a: Sentimento de seguran~a e confian~a no sitio.
Servi~o 00 Cliente: Interesse na resolu~iio de problemas, vontade dos colaboradores em ajudar e resposta rápida a dúvidas.

Facilidade de Uso: Facilidade de uso e capacidade de pesquisa de informa~iio.

Design Estético: Criatividade do sítio, com multimédia excelente e gráficos coloridos.
Velocidade de Processamento: Rapidez do processamento on-line e resposta interactiva a pedidos dos clientes.
Seguran~a: Seguran~a da informa~iio pessoal e financeira.

(*) Este estudo define a qua/idade global de um sítio na Web como sendo constituída pela qualidade do servi~o prestado pelo sítio isoladamente e a qualidade
do servi~o de excep~óo (recupera~óo) associado a falhas resultantes de uma interac~óo prévia com o sí/io.
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